07.02 – szerda 15.00
Elkészült Iregszemcse csatornázása
Pályázati pénzből adnak munkát hátrányos helyzetűeknek
Működőképes a Bátai 120 éves szivattyútelep
Vihar után szép idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. július 2-án, szerdán,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Kész a csatornahálózat Iregszemcsén. A beruházás 1,2 milliárd forintba
került, ám ennek 95 százalékát az unió és a magyar állam fizette. Egy
évig tartott a munka, ez idő alatt 27 kilométernyi csövet fektettek le, és
felépült egy napi 213 köbméter kapacitású szennyvíztisztító is. A munkát
az Alisca-Bau Zrt. és a Szabadics Zrt. alkotta Ireg Csatornaépítő
Konzorcium a június végi határidő előtt befejezte. A településen eddig
ezer ingatlan csatlakozott a hálózathoz, ami az itt található épületek felét
jelenti. A többieknek még 90 napjuk van arra, hogy kérjék ugyanezt, és
ez idő alatt szankciókkal sem kell számolniuk. Ez után azonban
köbméterenként 1200 forintos talajterhelési díjat fizettetnek azokkal, akik
továbbra is az emésztő gödörbe ürítik a szennyvizüket. (mti)
Pályázatot nyert a Völgység Kincse Gyümölcsfeldolgozó Szociális
Szövetkezet. Ennek köszönhetően 8 állástalan, halmozottan hátrányos
helyzetű embert tudnak majd foglalkoztatni. A 27,6 millió forintos, vissza
nem térítendő támogatás feltétele a szerződések megkötése. A program
első 12 hónapjában a dolgozók fizetését a támogatásból fedezhetik, de a
szövetkezet vállalja, hogy további egy évig foglalkoztatja őket. A projekt
sikeres végrehajtását termékfejlesztéssel főként lekvárkészítés, és
marketing munkával oldhatják meg. Jelentős feladat még a programban
résztvevők képzése, továbbképzése is, amelyet „munkába ágyazott”
formában valósítanak meg. (teol.hu)
Egy osztály, ahol teljesen normális dolog a színjeles bizonyítvány.
Iskolatörténelmet írt a szekszárdi Garay János Gimnázium 12.A osztály
36 érettségizője 4,81-es érettségi átlagával és 17 kitűnő tanulójával. A
további kimagasló érettségi eredményekről az intézmény igazgatója
Heilmann Józsefné számol be. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.

Európában egyedüliként Bátán van még működőképes, faszéngázzal
működő szivattyútelep. Igaz, a lassan 120 éves gépeket utoljára 2000
februárjában használták, derül ki a teol.hu tudósításából. Az ipari
műemlék most már kiállítótérként funkcionál. 1879-ben épült meg a bátai
zsilip. A gazdák már ekkor tudták, hogy földjeiket mentesíteni kell a
belvíztől. Így megépítették ezt a szerkezetet, melyet akkor gőzgép
hajtott. A súlyos alkatrészeket Budapesten gyártották le, és vonaton
szállították a legközelebbi állomásra, onnan pedig lovas kocsival a
helyszínre. A robosztus fémszerkezetek minden darabja pontosan
illeszkedett, és ha kellene, kitűnően működne még most is a
szivattyútelep.
Átadásakor
technikai
csúcsnak
számított
a
szivattyú.(teol.hu)
Tolna megyében Tamási és Nagydorog környékén hagyománya van a
biogazdálkodásnak. Itt a szántóföldi növények mellett gyümölcsösön is
gazdálkodnak ezzel a módszerrel. A Nagydorogi Gazdaszövetkezet öt
tagja évekkel ezelőtt vágott bele a pusztahencsei, kajdacsi,
sárszentlőrinci és uzdi területeken – összesen 180 hektáron – az
ökológiai gazdálkodásba – áll a teol.hu beszámolójában. A
biogazdálkodás, a bioélelmiszer előállítása során tilos szintetikus
vegyszerek, műtrágyák, növényvédő szerek használata, tilos
génmódosított növények alkalmazása, az tartósító besugárzás, az
állattartásban antibiotikumok, hozamfokozók, míg a feldolgozás során
mesterséges adalékanyagok alkalmazása. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Egy hidegfront az ami átmeneti lehűlést okoz.
Emiatt kell megint viharokra számítani. Ám ez csak átmeneti
bosszúságot okoz, mert ahogy elvonul – és ezt gyorsan csinálja majd –
megint itt lesz a jó idő. A sok felhő, eső, és viharos szél után igazi
kellemes nyári idő lesz. Azaz szinte nem is lesz ború az égen,
zavartalanul süt majd a nap, és a szél is csendes marad. A reggeli 15 fok
után 26 fokig melegszik a levegő Szekszárdon.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

