05.05 – hétfő
Felújítják a Sió-árvízkapu zsilipjét
Ifjú kémikusok versengtek egymással Szekszárdon
Megújul a Dombóvári Kossuth szobor
Sok napsütést ígérnek

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. május 5-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Nagy munkához látnak hamarosan Szekszárd-Keselyűsön. Fel
kell ugyanis újítani a Sió-árvízkapu hajózó zsilipjét. A szerkezetet
alaposan letisztítják, majd a korrózió ellen védő festékréteggel
látják el. A munka május 15-én kezdődik. A zsilipet a felújítás ideje
alatt zárva és víztelenítve tartják, a műtárgy acélszerkezeteit
homokszórással tisztítják meg. Kérdéses, hogy pontosan mikor
kezdődhet a végrehajtás, mivel most újra meg kellett nyitni a
Balatont levezető Sió csatorna zsilipjeit, ugyanis a tó vízállása 19
centiméterrel magasabb, mint kellene. Az árvízkapu
vezérlőtornyával kapcsolatos munkálatok befejeződtek, az új
elektromos berendezéseket beépítették, valamint elkészült a
torony új burkolata is – áll a teol.hu tudósításában. (teol.hu)
Ismét a kémia fiatal tudorai mérkőztek meg egymással
Szekszárdon a Szent József Iskolaközpontban. A Nagy Szent
Albertről elnevezett versenyen az ország katolikus iskoláinak 7.
osztályos tanulói mérték össze tudásukat. Így összesen 9 csapat
versengett. Itt elsősorban kísérleteket kellett végrehajtaniuk a
diákoknak. Végül egy látványos bemutatót is tartottak. Az első
helyezett idén a bajai csapat lett. (teol.hu)
Hétvégén próbálhatták ki magukat a futás szerelmesei a Borvidék
Félmaratonon, Szekszárdon. A részletekről Márkus István
szervező tájékoztatja a Rádió Antritt hallgatóit. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja. További információink.
Egyre több elismerést kap a szekszárdi Megyeháza. Az épület
felújítása kiérdemelte a nemzetközi szakma elismerését is. Az
ICOMOS díj magyar nemzeti bizottsága adományozott kitüntetést.

Az értékelés szerint ugyanis nagyon szépen sikerült megőrizni a
klasszicista épület értékeit, úgy hogy egyben bemutatják a 11.
századi bencés kolostortemplomot, a gótikus középkori
templomot, és az épület környezetét, melyhez szabadtéri színpad
is épült- tudósít a teol.hu. (teol.hu)
A szőlősgazdák nagyon korán kezdtek az idén dolgozni. Ez
persze a rendkívül jó időnek is köszönhető. Egy átlagos évben,
május 10-e körül aktuális az első védekezés, de idén már többen
túl vannak ezen. Már megjelentek a fiatal hajtásokon a levélatkák
és a gubacsatkák is, de rajzik a szőlőmoly is. Sok gazda állt neki
permetezni. Egyre többen tartanak a lisztharmat és a
peronoszpóra megjelenésétől is. dr. Gabi Géza, a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának helyettes
vezetője azt mondta a teol.hu-nak, hogy egyelőre egyik betegség
sem jelentkezik, mert a lisztharmat megjelenésére legkorábban is
csak a szőlő virágzása előtti időszakban lehet számítani, ami
május vége-június eleje, és ugyanez vonatkozik a peronoszpórás
tünetekre is. (teol.hu)
Átalakítják a Szigeterdőben lévő Kossuth-szobor talapzatát
Dombóváron. A szoboregyüttes ruskicai márványból készült
elemei jelenleg egy monolit alapszerkezeten nyugszanak – írja a
Teol.hu. A Kossuth Lajost ábrázoló alkotás a csoport többi tagja
közül kiemelve helyezkedik el, ezt tovább hangsúlyozva a
mostaninál kissé magasabban szeretnék elhelyezni. A kőtömböt a
Reneszánsz Kőfaragó Zrt. ajánlotta fel az önkormányzatnak,
emellett vállalják az elhelyezéssel járó valamennyi munkát. A cég
készítette a szoborcsoport másolatait, amelyeket a felújított
Kossuth téren állítottak fel Budapesten. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Bár még kissé hűvös az idő, de napról napra
egyre melegebb lesz, és egyre többet süt a nap. Ha igaz, hogy a
májusi eső aranyat ér, akkor már egy nagyon gazdag ország
vagyunk. Most viszont a bőséges csapadék utánpótlás után a
termésnek szüksége van az éltető napsugárzásra is, nomeg az
emberek is erre vágynak. Ebből pedig most kijut bőséggel. Eső
nem várható, és a szél is gyenge marad. A reggeli 4 fok után 17
fokig melegszik a levegő Ozorán.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

