07.04 – péntek 15.00
Megújul Szekszárd közvilágítása
Megindult a szúnyogirtás
Emlékművet avattak Bonyhádon
Tombol a kánikula

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. július 4-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Új közvilágítást kap őszre Szekszárd. A munka még ebben a hónapban
elkezdődik és várhatóan szeptemberre végeznek vele. A csere még
spórolással is jár, hiszen energiatakarékos lámpák kerülnek a régiek
helyére. A teljes beruházás 381 millió forintba kerül, legalábbis az első
ütem, a következő pedig 312 millió forintot visz el. Ám az óriás összegek
85 százalékát az unió fizeti. Az első körben 2455 lámpatestet cserének
majd ki. Ősszel pedig a további 1904 darab helyére kerül majd új, LED
alapú világítótest. (teol.hu)
Már javában irtják a szúnyogokat Tolna megyében is. Földről végzik a
munkát. A méhészek kérésére álltak el a légi szórástól. Ugyanis most
virágzik a napraforgó mellett több más haszonnövény is. Ezeket
porozzák most be a méhcsaládok, és az eljárás kárt tett volna bennük.
Ahol a szúnyoglárvák tenyésznek, ott biológiai védekezést használnak.
Az itt bevetett hatóanyag nem károsítja a háziállatokat és növényeket. A
szúnyoggyérítések időpontja előtt az önkormányzatoknál bejelentkezett
méhészek minden esetben értesítést kapnak, így a kezelés idejére be
tudják zárni méheiket. A földi védekezéseket minden esetben napnyugta
után végzik. (teol.hu)
Idén is megrendezik, a már hagyományos bátai nagy-szigeten a Keszegfesztivált, méghozzá most szombaton. A Duna - parti községben a
gasztronómiai kínálatot, kulturális programok egészítik ki, mint Buci
Bohóc gyerekműsora, a Copacabana Brazil Tánc Show, a Gezarol
Együttes rock koncertje, vagy a Forrás Együttes bulija. A részletekről
Huszárné Lukács Rozália polgármester beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális Híreit hallja! További információink.

Emlékmű avatással emlékezett meg Bonyhád a 70 évvel ezelőtti tragikus
eseményre. Akkor ugyanis a településről 1200 embert hurcoltak el
Auschwitzba. A város lakosságának 15 százalékát vitte el a vonat. A
mostani megemlékezésen többek mellett részt vett Izrael Magyarországi
nagykövete is. A zsinagógában kiállítás nyílt az áldozatok előtt
tisztelegve, az épület előtt pedig az egykori zsidó iskola helyén avatták
fel a Holokauszt-emlékművet. Az alkotásban a vasút sín a szörnyű
utazást, a betontömb a kegyetlen hatalmat, az elhurcoltak nevét
tartalmazó üveglap pedig a törékeny emberi életet szimbolizálja. (teol.hu)
Holnap lesz a Babics Alekszej emléktúra. A részt vevők Medinából
indulva Grábócig gyalogolnak, összesen 28 kilométert. Az emléktúráról
részletesen Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi - és
Sportegyesület elnöke tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Aki szereti a nagy meleget, annak ideális lesz ez a
hétvége. Dühöng majd a kánikula. Ideális lesz majd a strandokon, vagy a
vízpartokon. Persze arra tessék vigyázni, hogy az UV sugárzás extrém
magas is lehet, így akár egy normál bőrű ember is leéghet, mindössze
10 perc alatt. Holnap a reggeli 14 fok után 33 fokig melegszik a levegő
Szekszárdon.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

