04.07 – csütörtök 15.00
Kátyú mentesítik a megye útjait
A tavaszi vetésnél tartanak a gazdák
A paksi óvárosban egyre kevesebb a beépítetlen zöld terület
Érkeznek a felhők
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. április 7-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Összegezte a téli időszakot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Marczin
Bence, a társaság kommunikációs osztályvezetője a teol.hu-nak azt
mondta, hogy Tolna megyében az elmúlt négy hónapban 2,1 tonna só és
30 ezer liter kalcium-klorid oldat kellett a csúszásmentesítéshez. Az idei
tél sem kedvezett a burkolatok állapotának, hiszen a fagyási-olvadási
ciklusok gyakori váltakozása és az átlagosnál esősebb időjárás miatt a
burkolathibák száma is megnőtt. Így, most tavasszal a kátyúzás
időszaka következik. Először minden esetben a gyorsforgalmi- és
főutakon, ezt követően a kevésbé forgalmas 4-5 számjegyű
mellékutakon, végül pedig a bekötőutakon avatkoznak be. Tolna
megyében 2016-ban a burkolatjavítás során felhasznált aszfalt tervezett
mennyisége melegaszfaltból 4 889 tonna, ami megközelítőleg 218 millió
forint értéket képvisel, hidegaszfaltból pedig 853 tonna, ami mintegy 56,9
millió forintot tesz ki. (teol.hu)
Másfél hónap van még arra, hogy aki nem vállalkozó az leadja a
személyi jövedelemadó bevallását. A teendőkről Mózsik Szilvia a NAV
tolna megyei szóvivője ad tájékoztatást. - INTERJÚ!!!
Megkezdték a gazdálkodók a tavaszi vetést a megyében, olvasható a
teol.hu összeállításában. A talaj hőmérséklete meghaladja a plusz 12
fokot, így ideális a vetés a napraforgónak, a zabnak, a tavaszi árpának,
de már a kukoricának is. A gazdálkodók azt mondták, két héttel van
előrébb a természet a szokásosnál. Kovács István bátaszéki gazdálkodó
a lapnak elmondta, az őszi vetésű növények fejtrágyázását, gyomirtását
már elvégezték, a héten megkezdték a napraforgó vetését. Guth István,
a Teveli Zrt. igazgatója elmondta, a napraforgót már ők is vetik, nagyon
jó a talaj minősége. Az igazgató tájékoztatása szerint, a cégük 300 tehén
tartásával is foglalkozik, így lucernát, kukoricát is termelnek. Ez utóbbit a
jövő héten már vetik. Csak akkor van gond, ha mínusz 3-4 fokra

visszahűl a levegő, mert az sokat ártana a korai vetéseknek, tette hozzá
a szakember. (teol.hu)
Panaszkodnak a Paksi óvárosban élők a zöld felületek csökkentésére.
Az újonnan épülő társasházak kivitelezői ugyanis igyekeznek minden
alkalommal kihasználni a telkek maximálisan, 50 százalékos
beépíthetőségi határát. Több százan írták alá azt a beadványt, mely ez
ellen tiltakozik. Azt kifogásolják, hogy megnő az utcákban élők száma,
ugyanakkor jelentősen csökken az élettér. Az önkormányzat már tett egy
lépést, lakásonként egyről másfélre emelte a parkolóhelyek számát, de
további lépéseket is tervez. Süli János polgármester a képviselő-testület
tagjait az önkormányzat rendkívüli ülése előtt tájékoztatta a lakossági
kifogásról. Azt is elmondta, hogy egyelőre nincs eszköz a kezükben,
hogy megakadályozzák az ilyen fajta beépítéseket, mert, amennyiben
egy terv megfelel az építési szabályzat előírásainak, nincs lehetőség az
engedélyezést megtagadni. (teol.hu)
Most vasárnap hazai pályán játszik a Szekszárdi Bad Bons. Az amerikai
focisták meccsére Szabó Ferenc hív meg minden érdeklődőt. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egyre több a felhő az égen, és egyre több helyütt
ered el az eső. Sokfelé megerősödik a szél is. Persze a nap is ki-ki süt.
Szekszárdon a hajnali 14 fokról 23 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

