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A Szekszárdi Tankerületben átlagosan 35%-kal nőtt csaknem 1200
pedagógus bére
Nagyobb termés, magasabb felvásárlási árak a szekszárdi borvidéken
Tolna megye adott helyet a XI. Országos Tájháztalálkozónak,

Kellemes napot kívánok! 2013. október 8-án, kedden 15 óra 30 perckor
a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják:

A Szekszárdi Tankerületben átlagosan 35%-kal nőtt csaknem 1200
pedagógus bére
A Szekszárdi Tankerületben 2013. szeptember elsejével átlagosan 35
százalékkal nőtt csaknem 1200 pedagógus bére, többségük 10 és 100 ezer
forint közötti béremelésben részesült az előmeneteli rendszer
bevezetésének köszönhetően. - tudtuk meg Gerzsei Pétertől, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerületének igazgatójától.
Országosan kb. 4000, Tolna megyében 36 pedagógus bére nem
emelkedett, közülük 22-en tartoznak a szekszárdi tankerülethez. Ez
jellemzően abból adódik, hogy az érintett pedagógusok korábban
kiemelkedően magas pótlékokat, ügyeleti díjakat, kereset-kiegészítést
kaptak. Többségük most a kompenzációban részesül.
Az eseteket a tankerület igazgatók egyedileg vizsgálják meg, a
kompenzáció mértékéről döntés 2013. október 15-ig várható, a novemberi
bérrel szeptemberig visszamenőlegesen kapják meg a kiegészítést a
pedagógusok.
Nagyobb termés, magasabb felvásárlási árak a szekszárdi borvidéken
A tavalyinál nagyobb mennyiségű, magasabb savtartalmú szőlő várható a
szekszárdi borvidéken, ahol a szüret felénél tartanak a termelők; jellemzően
a cabernet fajták vannak még a tőkéken. - adta hírül az MTI.
A Magyar Távirati Iroda által megkérdezett borászok 10-15 százalékkal
nagyobb termésre, a magasabb savtartalommal párhuzamosan az elmúlt
évekhez képest alacsonyabb mustfokú szőlőre számítanak.

Pálos Miklós, a Twickel Szőlőbirtok szőlészeti vezetője elmondta: a korai
fagy miatt egy-két mélyebben fekvő területen kényszerből szüreteltek, de a
szőlő mennyisége és minősége is megfelelő. Közepes, "normális magyar"
évjárat alakul - tette hozzá. A magasabb savtartalomnak és a kevesebb
cukortartalomnak köszönhetően jó rozék, könnyedebb, hosszan eltartható
borok készülhetnek - jegyezte meg.
Nagy István, a bátaszéki hegyközség elnöke elmondta: a szekszárdi
borvidék területének 58 százalékát adó területen a termelők a fehér fajták
szüretelésével már végeztek, kevés kékfrankos, merlot és a cabernet-fajták
szedése van hátra.
Kékfrankosból és merlot-ból az átlagosnál nagyobb a termés, a cabernetből valamelyest kevesebbet várnak. Ismertetése szerint a felvásárlási árak
5-10 százalékkal magasabbak a tavalyinál; a kékfrankos kilogrammjáért
120, chardonnay-ért 110, merlot-ért 120-125 forintot kínálnak. Egy
hektárnyi szőlőterület önköltsége 700 ezer forint, ha el lehet érni egymillió
forintos bevételt, a 300 ezer forintos jövedelem jónak számít - jegyezte
meg.
A szőlő idei magasabb savtartalma országosan jellemző - mondta az MTInek Horváth Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára,
hozzátéve: sokan attól tartottak, hogy a hőségnapok csökkentik a savakat a
szőlőben, ez azonban nem következett be.
A szeptemberi esős időszak nem segítette a beérést, így azok járnak jól,
akik még kint tudják tartani a jó egészségi állapotban lévő szőlőjüket - tette
hozzá.
Tájékoztatása szerint a borászatok legutóbbi adatközlése alapján a hazai
óborkészlet nagysága 1,9 millió hektoliter, a tavalyival megegyező
mennyiség.
Ezek a borok az áthúzódó időszak ellátására szolgálnak, az lenne az
optimális, ha a készlet a belső fogyasztással megegyezően, 2,3-3 millió
hektoliter között lenne - mondta a főtitkár.
Tolna megye adott helyet a XI. Országos Tájháztalálkozónak, amely
keretében konferenciát is tartottak és átadták az ÉV Tájháza kitüntetést. Az
esemény kapcsán Hegedősné Majnár Mártát, a Magyarországi Tájházak
Szövetségének ügyvezető elnökét hallják. - INTERJÚ!!!
Megismerkedhettek sárközi, széki, mezőségi táncokkal is
Sárközi, széki, mezőségi táncokat tanluhatnak azok, akik részt vesznek a
szekszárdi Babits Mihály Kulturális Közpnt és a Bartina Néptáncegyüttes

Magyar embernek amgyar tánc címmel meghirdetett, október 7-én indult
tanfolyamán. Hétfői napokon két-két órán át, összesen tíz alkalommal
Matókné Kapási Júlia és az együttes táncosai segítenek elsajítítani az
érdeklődőknek a néptánc alapjait
Letörték a félsorompó rúdját
Öt közúti baleset történt Tolna megyében az elmúlt huszonnégy órában.
Személyi sérülés egyik esetnél sem volt. - közölte a Rádió Antrittal
Steinbach Zsolt, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
A tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott egy ismeretlen jármű Simontornyán,
a 64-es út és a vasút kereszteződésében 2013. október 7-én délelőtt
háromnegyed kilenc körül. A jármű letörte a félsorompó rúdját, vezetője
megállás nélkül továbbhajtott. A 6-os úton, Tolna térségében október 7-én
reggel negyed nyolc körül egy őz ugrott egy személyautó elé. A sofőr nem
tudta elkerülni az ütközést, elütötte a vadat. Személyi sérülés nem történt,
az őz elpusztult.
Szekszárdon október 7-én délelőtt fél órán belül két baleset is történt.
Mindkét esetben két személygépkocsi ütközött össze, személyi sérülés
nem történt. Pakson október 7-én délután személyautó és kisteherautó
karambolozott egy kereszteződésben, abban a balesetben sem sérült meg
senki.
Megfeneklett egy önjáró tankerhajó Dunaföldvárnál
Hétfőn nem sokkal dél után jelezte a Patrik nevű, négyfős legénységű,
szerb
felségjelű
önjáró
tankerhajó
kapitánya
a
hajózási
diszpécserszolgálatnak, hogy a dunaföldvári kikötőbe való behajózás után,
a Duna 1562. folyókilométerénél – a tavalyi, a mostanihoz hasonló baleset
helyszínétől mintegy 200 méternyire – a pontonra állás közben a hajó a
folyómederben fennakadt. Az eset során a hajón sem lékesedés, sem
személyi sérülés nem történt. A hajó ügynöke értesítette a hatóságokat.
Az 1 millió 565 ezer liter szállítókapacitású vízi jármű 1 millió 200 ezer liter
gázolajat szállított. - tájékoztatott Boros Brigitta a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.
Kedd hajnalban félmillió liter gázolajat átfejtettek a Dunaföldvárnál
megfeneklett szerb tankhajóból kedd hajnalban. A rakomány
csökkenésével az 1,2 millió liter gázolajat szállító hajónak sikerült

elmozdulnia, eközben a jármű nem sérült meg, és nem került a környezetbe
gázolaj

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

