10.04. – kedd 15.00
Jó termésátlagokat produkált Tolna megye
Vízminőség javító beruházás Tamásiban
Gyermekorvost keresnek Szekszárd egyik körzetébe
Kevesebb lesz a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. október 4-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint Tolna megyében az
őszi búza idei hektáronkénti termésátlaga 6,415 tonna, több mint 2015ben és 2014-ben. Emellett az őszi árpa terméseredményei is jobbak
voltak az előző két évinél, a repce mennyisége pedig több mint egy
tonnával meghaladja a tavalyi eredményt. A jó terméseredményeket a
termesztés színvonala magyarázza, hiszen több megyében is jobbak a
talajadottságok – tájékoztatott Varga András, a Tolna megyei
gabonaválasztmány
elnöke.
A
helyi
viszonyokhoz
igazodó
vetőmagválasztás mellett, az is fontos szempont, hogy Tolna a megyék
között élen jár a precíziós gazdálkodásra való átállásban, írja a teol.hu.
(teol.hu)
Több mint két és fél milliárd forint értékben kezdődhetnek vízminőségjavító
beruházások
Tolna
megyében
a
Környezet
és
Energiahatékonysági Operatív Program forrásaiból. A kedvezményezett
települések egyike Tamási. A fejlesztésről Porga Ferenc polgármester
tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Immár másodszor írt ki pályázatot a Szekszárdi közgyűlés a 2. számú
körzet gyermekorvosi praxisára. A képviselők a múlt heti ülésükön a
város által fenntartott Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői
állására vonatkozó pályázati felhívást is jóváhagyták. Erre azért van
szükség, mert az egy év időtartamra szóló vezetői megbízás 2016.
december 31-én lejár, ráadásul a jelenlegi vezető akkor nyugdíjba vonul.
2017. március 31-én jár le a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
igazgatójának megbízása, ezért pályázatot szükséges kiírni a magasabb
vezetői álláshely betöltésére. Ács Rezső polgármester elmondta: a
jelenlegi igazgató, Ódor János Gábor magas színvonalon végzi a
munkáját. A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói posztjára is

pályázatot kell kiírni, a jelenlegi vezető, Halmai Róbert ugyanis az
Emberi erőforrások minisztériumában folytatja pályáját. (teol.hu)
Egyed Antalról elnevezett kitüntetést vehettek át a bátaszéki Petőfi
Sándor Művelődési Ház képviselői, Riglerné Stang Erika korábbi
intézményvezető és Dömény Boglárka mb. igazgató október 1-jén,
Kölesden. Az elismerésről Dömény Boglárka beszél. - INTERJÚ!!!
A megyében még áprilisban megkezdett útfelújítások októberig
befejeződnek. Így összesen 4,8 milliárd forint hazai forrásból, több mint
50 kilométernyi útszakasz újul meg Tolna megyében ebben az évben.
Ebből több mint 31 kilométer főút, 19 pedig mellékút. Így hamarosan
végeznek a 61-es út Simontornya és Tamási közötti útszakaszainak
felújításával 13,1 kilométer hosszúságban. Dolgoznak a 63-as út
Nagydorogtól a kölesdi csomópontig tartó 9,9 kilométernyi részén, a 64es út Simontornyától a megyehatárig tartó útszakaszán is. Végéhez
közeledik a munka a 65-ös út Tamásitól Szekszárd irányába 3,6
kilométeren húzódó szakaszán, az 56-os út közel egy kilométeres
szekszárdi bevezető szakaszán, a 6-os út Kakasdtól Szekszárd felé tartó
1,6 kilométeres részén, és a 6233-as út Pakstól a kölesdi csomópontig
tartó 15,4 kilométeres útszakaszán, valamint a 6532-es út Csibráktól
Kurd végéig tartó 3,7 kilométeres szakaszán, tudósít a teol.hu. (teol.hu).
Végül az időjárásról: Az előrejelzés szerint a folytatásban egyre
szakadozottabb lesz a felhőzet. Ettől függetlenül lesz még csapadék, és
a szél is erős maradhat. Szekszárdon a hajnali 6 fokról 12 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

