09.16 – kedd 15.00
Minden településen javában pörög már a választási kampány
Az eső miatt szenvednek a tolnai szőlő termesztők
Megújulnak a megye vasúti átjárói
Még szebb idő lesz

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. szeptember 16-án,
kedden 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Már tudható, hogy hol kik küzdenek meg a polgármesteri székekért.
Ugyanis lejárt a jelöltállítási határidő. Simontornyán Csőszné Kacz Edit
Julianna függetlenként, Bencze János Jobbikosként, Bakosné Szántó
Viktória Klára LMP-sként, Torma József függetlenként pályázik a
polgármesteri székre. A hat képviselői helyre 16 jelölt indul, három az
LMP, egy a FIDESZ-KDNP színeiben, a többi függetlenként.
Nagymányokon két független jelölt méretteti meg magát, Karl Béla és
Krausz Péter, és 14 jelölt indul a hat képviselői helyre. (teol.hu)
Könnyebbé vált a parkolás a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
előtt. Mindez köszönhető annak, hogy 21 autó megálló helyet alakítottak
ki a Szent Györgyi Albert utcában. A Részletekről Ács Rezső Szekszárd
alpolgármestere beszél, aki a kormánypártok színeiben indul a kevesebb
mint egy hónap múlva esedékes önkormányzati választáson a
polgármesteri székért. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális Híreit hallja. További információink.
Adót szeretnének csökkenteni Szekszárdon a baloldali pártok. Az MSZP,
az Együtt-PM és a DK közösen támogatja jelöltjeit, akik a közterhek
mérséklése mellett a közbiztonság javítását és a munkahelyteremtést
tekintik feladatuknak. (hirado.hu)
Egyre elkeseredettebbek a tolnai szőlészek, borászok. Csúszik a szüret
a sok eső miatt. Az amúgy is csapadékos augusztus után száraz
szeptemberben reménykedtek, de ez nem jött be. A kései fajtákat még a
múlt héten is permetezték, hogy így védjék őket a gombáktól. Aki a
szokásos időben, augusztus közepén abbahagyta a vegyszerezést, az
nem sok jóra számíthat. Sok termelő kénytelen félig zölden, félig
rohadtan szedni a szőlőt, hogy mentse a még menthetőt. Ráadásul a

felvásárlási árak is rettentően alacsonyak. A szakemberek azt mondják,
a nagyobb pincészetek többségénél nagyon sok bor maradt a
hordókban, tartályokban, ráadásul azok a tavalyi magas áron megvett
szőlőből készültek, így a legtöbben csak minimális mennyiségben
vásárolnak idén alapanyagot. (teol.hu)
Már a 2. közös kötetet készítette el a bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium pedagógusa Nagy István és az intézmény ifjú
reménysége Baglyas Márton. A két részből álló Kémiai példatár első
felében az oktató azon feladatai találhatóak, melyek szorosan
kapcsolódnak az iskolai tanagyaghoz, a második részben pedig Baglyas
Márton példái láthatóak, amelyek már túlmutatnak a közeletőkön, hiszen
az emelt szintű érettségire, országos és nemzetközi versenyekre
készítenek fel. A kötet társ szerzőjét Nagy Istvánt kérdezzük. INTERJÚ!!!
Megújítják a Tolna megyei vasúti átjárók egy részét. Ilyen közlekedési
csomópontokban a nyáron több baleste is történt. Ilyenkor általában a
közlekedők a hibásak, és nem a vonat. A MÁV adatai szerint a
megyében 49 fénysorompóval és 20 fény- és félsorompóval felszerelt
átkelő van. Ezen felül 8 mechanikus sorompós, míg 55 e nélküli.
Hamarosan a dombóvári bekötő úton, a Várdomb és Alsónána között
elhelyezkedő valamint a nyékipusztai bekötőn található vasúti átjáró
LED-optikával felszerelt fénysorompót kap. A 63-as úton Kajdacsnál
szintén 2015 végéig cserélhetik az izzós optikákat LED-esekre.
Ugyancsak a biztonságosabb közlekedést szolgálja, hogy három
átjáróban – Simontornyán a 64-es úton, Szakályon a 65-ös úton és
Dombóváron a Béke utcában – videokamerás megfigyelőrendszert
építenek ki – tudósít a teol.hu. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Úgy tűnik, tényleg megérkezik a szép idő, és nem
az undok esőt kell nézni szomorú képpel az ablakból. Az előrejelzés
szerint sokat süt majd a nap, és kevesebb lesz a felhő az égen. Bár lehet
egy-két futó zápor, és ilyenkor a szél is megerősödhet, de nem ez lesz a
jellemző. Kakasdon a reggeli 13 fok után 22 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

