09.30 – kedd 15.00
Kevesebb a szőlő, mint amire számítottak
Kitüntették Medina körzeti megbízottját
Elkészült a szennyvíztisztító telep Tolna mellett
Még mindig szép idő van

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. szeptember 30-án,
kedden 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Kevesebb szőlő termett mint amire számítottak. A szekszárdi és a tolnai
borvidékeken már a kései fajtákat szüretelik, így a kékfrankost, a merlot,
és a cabernet. A mostani esőmentes, napsütéses, meleg idő segít még a
minőségen, emelkedik a cukor tartalom a szemekben. A cukorfok 18 és
19 fok körül van. A gazdák ezekből a fajtákból hektáronként 100
mázsával számoltak, de maximum 70-et tudnak leszüretelni. A korai
fajták betakarításával már végeztek, az eső miatt sokhelyütt éretlenül
kellett leszedni, ez pedig nagyon nem tett jót a minőségnek. Emiatt
ezeknél a fajtáknál magas a szőlő savtartalma és alacsony a cukorfoka,
fordítva szerencsésebb lenne. (teol.hu)
Medina körzeti megbízottja lett Tolna megyében az év iskolarendőre. Az
elismerést a megyei rendőrfőkapitány adta át Konrád János zászlósnak.
A címet 2011 óta adományozzák. Az iskola rendőr program célja az,
hogy a szülők, tanárok és a gyerekek is ismerőként fordulhassanak a
rendőrökhöz, ha valami problémájuk van. Munkájuk része a baleset- és
bűnmegelőzés, alkalmazkodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz.
Medina ráadásul elég pici település. Így az ott szolgáló, most kitüntetett
rendőr mindenről tud, még arról is, ha két ovis összevész, és esetenként
békítő szerepet is játszik ilyenkor. Az év rendőre hangsúlyozta, az
elismerés nemcsak őt illeti, hanem az egész körzeti megbízotti csoportot,
melynek tagjai együtt őrködnek Medina, Kölesd, Tengelic Szedres és
Sióagárd biztonságán. (teol.hu)
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete mindent megtesz
annak érdekében, hogy a véradók egyre többször nyújtsák karjukat.
Éppen ezért októberben a megye több településén szerveznek véradást.
Az elmúlt időszak tapasztalatairól és a véradó helyszínekről Gulyás
Katalin a Vöröskereszt megyei igazgatója beszél. - INTERJÚ!!!

Közös sajtótájékoztatón mutatták be programjukat a Szekszárdon közös
listán induló ellenzéki pártok. dr. Hadházy Ákos, polgármester-jelölt
elmondta, hogy olyan várost szeretnének, amelyben nem az egyéni
érdekek határozzák meg a település politikáját. Kiemelten fontosnak
nevezte a korrupció megakadályozását és a munkahelyteremtést.
Elhangzott, hogy olyan fejlesztésekre van szüksége Szekszárdnak,
amelyek a helyi kisvállalkozásoknak biztosítanak lehetőséget. (teol.hu)
A miniszterelnök kampányolt Paks kormánypárti polgármester jelöltje
mellett. Orbán Viktor a jelölt, Kozmann György meghívására érkezett a
városba. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Paks szimbolikus számára,
hiszen az ország legnagyobb fejlesztésének helyszíne. (teol.hu)
Elkészült a szennyvíztisztító telep Tolna mellett. Az új létesítmény a
városon kívül Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Fadd, Fácánkert és Gerjen
szennyvizét is befogadja. A korábbi elöregedett telep már nem volt
képes rendesen ellátni feladatát. Ez szennyezte a környezetet, ami sok
bírságot eredményezett, és állandó bűz forrása is volt. A többmilliárdos
uniós támogatással létrehozott intézmény most ezeket a gondokat
megoldja. A világszínvonalú technológiának köszönhetően erőteljesen
csökkent a telep által kibocsátott szag. A tisztított szennyvíz paraméterei
pedig jóval a szigorú határérték alá kerültek. Ez utóbbit a Dunába
vezetik. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Kitart a kellemes hőmérsékletű idő. Igaz érkeznek
felhők is. Ezeket egy lehűlést hozó front tolja maga előtt, de ez utóbbi
még nem ért ide. Szóval egyre többször borul be majd az ég, és később
eshet is. Hőgyészen a hajnali 11 fok után még 24 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

