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Lezárult a szekszárdi csatornahálózat bővítése
Gyerekeket visznek a nem látók világába
A szekszárdi borászok a prémium borokat vitték el Oroszországba
Üdvözlöm Önöket, Török Mónika vagyok. 2013. október 12-én,
szombaton 15 óra 30 perckor jönnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Lezárult a szekszárdi csatornahálózat bővítése
Lezárult a szekszárdi csatornahálózat bővítése, az 580 millió forintos
beruházással közel 99 százalékban vált csatornázottá a tolnai
megyeszékhely. - adta hírül az MTI.
A 81 százalékos európai uniós támogatással megvalósított fejlesztés során
504 ingatlant kötöttek rá a hálózatra – ismertette Märcz László, a
szekszárdi városháza városüzemeltetési és városfejlesztési vezetője a
projekt pénteki záró rendezvényén, Szekszárdon.
A Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft., illetve a
Geohidroterv Kft. kivitelezésében elkészült beruházás keretében több mint
10 kilométernyi vezetéket fektettek le, és 403 szennyvízgyűjtő, köztük sok
hagyományos szikkasztó szűnt meg – tette hozzá.
A szennyvízrendszer 2013. augusztusban kapta meg a vízjogi üzemeltetési
engedélyt, az érintett ingatlanok több mint 90 százalékát már rákötötték a
vezetékre. A projekt részeként egy évi 7000 tonna kapacitású
komposztálótelep is épült a szennyvíziszap számára, a komposztot 250
hektárnyi, városkörnyéki mezőgazdasági területen helyezik el.
Szekszárd térségében sérülékeny a teljes vízbázis, korábban nitrit, nitrát és
szerves szennyeződéseket jelző kolifon baktérium jelent meg az észlelő
kutakban. Attól, hogy a szennyvíz nem szivárog a talajba, a talajvíz
minőségének javulása várható.
A tolnai megyeszékhelyen még három utcában nincs szennyvízvezeték;
Ács Rezső (Fidesz-KDNP) alpolgármester azt mondta: a város öt éven
belül fogja elérni a teljes csatornázottságot.

Gyerekeket visznek a nem látók világába
A Fehér Bot Napja 1988 óta a látássérültek nemzetközi napja, ennek
apropóján október 15-án, kedden általános iskolások számára szervez
úgymond kirándulást a nem látók világába a Tolna megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Ház a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesületének képviselőinek segítségével. Ezzel kapcsolatban a
részleteket Stökler-Szabó Edit a megyei Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház irodavezetője árult el a Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!
A szekszárdi borászok a prémium borokat vitték el Oroszországba
Prémium minőségű boraikat vitték el Oroszországba a szekszárdi borvidék
képviselői, akik előbb Moszkvában mutatkoztak be, pénteken pedig a
Szentpéterváron szervezett bemutatón ajánlották termékeiket. - írja az MTI.
Óriási lehetőséget lát az orosz piacban Fritz József. A Fritz borházat
működtető Faktor Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a
moszkvai borbemutatókra hét borház vezetői, tulajdonosai érkeztek
Oroszországba, de további három borászat legjobb termékeit is elvitték
magukkal. A moszkvai Arany Ősz nemzetközi agráripari kiállításon pedig
nemcsak az egész szekszárdi borásztársadalmat, hanem a magyar
borászatot is képviselték.
Kifejtette: tisztában vannak azzal, hogy a prémium minőségű borokból nem
lehet nagy mennyiséget eladni, hiszen azt elsősorban a szállodák,
vinotékák, éttermek rendelik, de ha szükség van rá, akkor több borház
összefogva ebből a kategóriából 1-2 millió palackkal is tudna szállítani
Oroszországba. Tavaly például családi borgazdaságuk Kínában adott el
néhány tízezer palack bort.
Fritz József a magyar borásztársadalom, s főként a szekszárdi borászok
nevében arról beszélt: nagyon örülnek a kormányzat keleti nyitás
politikájának és annak, hogy Oroszországgal egyre jobbak a politikai és
gazdasági kapcsolatok.
Az oroszországi rendezvényeken a Fritz borház mellett az Eszterbauer
borászat, Dúzsi Tamás pincészete, a Bodri pincészet, a Heimann
pincészet, a Mészáros Pál borház és pince, a Takler pince és a
Vesztergombi pince borait ismerhette meg a szakma és a nagyközönség.
Vesztergombi Csaba is egyetértett azzal, hogy Oroszországban a magas
minőségű borokkal tudnak versenybe szállni a világ leghíresebb bortermelő
országaival. Eszterbauer János, a nevét viselő pincészet tulajdonosa
szerint az utóbbi 10-15 évben Oroszországban végbement gazdasági

fejlődés eredményeként olyan vásárlóerő alakult ki, amely nagy
lehetőségeket teremtett a magyar borkereskedelem számára is.
Horváth István, Szekszárd polgármestere is elkísérte a borászokat az
oroszországi bemutatkozásra. A politikus köszönetet mondott a
vidékfejlesztési tárcának, hogy a szekszárdi borvidék képviselhette a
moszkvai Arany Ősz kiállításon a magyar borászatot. Hozzátette: számukra
az a fontos, hogy Magyarország sikeres legyen Oroszországban, mert
akkor a magyar termékek is sikeresek lesznek.
A több mint 2 ezer éves szőlőtermesztési hagyománnyal és borászati
kultúrával rendelkező szekszárdi borrégióban 2500 hektáron terem a szőlő
és mintegy 4500 pince és présház működik a területen.
Versein keresztül idézték Petőfit
Tolna megye 13 helységéből 24 diák jelentkezett idén a Petőfi Sándor
Versmondó versenyre, amelyet minden évben meghirdetnek a költő
emlékét kiemelt figyelemmel ápoló Sárszentlőrincen. A versenyzők három
kategóriában indulhattak. Az alsó tagozatosok között Balogh Lili Luca
produkcióját tartotta a legjobbnak a zsűri, a második osztályos tolnanémedi
kislányt Ácsné Böröcz Brigitta készítette fel. A felsősök mezőnyében a
bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium nyolcadik osztályos diákja,
Újvári Bors Benedek nyert, aki Bíró Zoltánné tanítványa. Középiskolás
korosztályban is bonyhádi diák, Mátics Anna végzett az élen, őt Unti Judit
készítette fel a szavalóversenyre, amelyen Németh Judit előadóművész, a
megyei könyvtár vezetője, Tüth Márta nyugalmazott magyar szakos tanár
és Bognár Cecil előadó, a bonyhádi Petőfi gimnázium munkatára értékelte
az előadókat.
A helyezettek könyvutalványt és emléklapot kaptak, illetve helyi művészek
Nagy Zoltán fazekas és Oláh Erika tűzzománcos alkotásait. Több különdíjat
is kiosztott a zsűri - olvasható a Tolnai Népújságban.
Tengeliciek szomszédolnak Pakson
A Paksi járás újonnan csatlakozott települése, Tengelic a Szomszédoló
című programsorozat következő vendége. A mai napon a Csengey Dénes
Kulturális Központban mutatják be hagyományaikat, múltjukat, jelenüket.
Lesz kézműves foglalkozás, zenés-táncos műsor – óvodások és iskolások
közreműködésével –, továbbá kóstolóval egybekötött termékbemutató,
tengelici ízmustra. Az érdeklődők megkóstolhatják a tengelici kolbászlevest
is, amit Jilling Tibor a Hotel Orchidea főszakácsa készít el.

Szomszédolót évente egyszer szerveznek Pakson. A tavalyi vendég
Györköny volt.
A Paksi járás újonnan csatlakozott települése, Tengelic
volt a
Szomszédoló című programsorozat következő vendége. Október 12-én,
szombaton a Csengey Dénes Kulturális Központban mutatták be
hagyományaikat, múltjukat, jelenüket. Volt kézműves foglalkozás, zenéstáncos műsor – óvodások és iskolások közreműködésével –, továbbá
kóstolóval egybekötött termékbemutató, tengelici ízmustra. Az érdeklődők
megkóstolhatták a tengelici kolbászlevest is, amit Jilling Tibor a Hotel
Orchidea főszakácsa készít el. Szomszédolót évente egyszer szerveznek
Pakson. A tavalyi vendég Györköny volt.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

