07.30 – szombat 15.00
5,2 milliárd forint megy bérköltségekre ebben az évben a Paks II.
projektben
Szakályban felújították a víztornyot
Kormányhatározatban a Paks-Kalocsa közötti híd
Marad a strandidő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. július 30-án,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Idén 5,2 milliárd forintot költ az állam a Paks II. beruházáson dolgozók
fizetésére. Ezt Lázár János Miniszterelnökséget vezető Miniszter árulta
el egy szocialista képviselő kérdésére válaszolva. A kancelláriaminiszter
válaszából kiderül: összesen 277-en dolgoznak a bővítésen, közülük 30an vezető beosztásban. Némi matekozással kijön, hogy az átlag fizetés
a bővítésen dolgozók körében havi másfél millió forint. Azt a kormányzat
nem közölte, hogy ezért a bérért pontosan ki mit csinál. Később a
miniszterelnökség annyit pontosított, hogy az év végéig magasabb lesz a
munkavállalói létszám, mint a jelenlegi, és ebből állják a dolgozók
fizetését terhelő munkavállaló adóterheket, valamint a hivatalos utazások
költségeit is. (rtl – hírtv)
Az E.R.Ö.V. Zrt. szolgáltatási területéhez tartozó Szakályban teljes
körűen felfújtatta a víziközmű vállalat a településen lévő víztornyot. Hogy
pontosan mit jelent ez a fejlesztés, azt Törő Péter polgármester mondja
el Önnek. - INTERJÚ!!!
Megszületett a kormányhatározat a Kalocsa-Paks Duna híd építéséről.
Ez a fejlesztés is a 2022-ig megvalósítandó közútfejlesztési beruházások
között szerepel. A kormányhatározat azt is leszögezi, hogy kizárólag a
mostani rendeletben nevesített, összesen 81 beruházást támogatja a a
megnevezett forrásból. A Kalocsa-Paks Duna-híd beruházást a
költségvetési forrásból finanszírozott közútfejlesztések közé sorolták. A
tervezett nyomvonal: a híd a dunántúli oldalon az atomerőműtől kissé
délre, Dunaszentgyörgynél vágna neki a Dunának, az alföldi oldalon
Foktőnél érne talajt, majd Kalocsától 2 kilométerre északra csatlakozna
be az 51-es főútba. A listán még két másik új Duna-híd, a komáromi és a
budapesti Galvani-híd megépítése szerepel. (bacsmegye.hu)

A kertekben nyáron sem áll meg az élet, sőt, ilyenkor is sok a tennivaló.
Ezekhez ad jó tanácsokat a következőkben Katz Zoltánné, Szekszárd
főkertésze. - INTERJÚ!!!
Tolna megye több településén is végeznek a közfoglalkoztatottak valódi
termelő tevékenységet. Udvariban 2005-ben a Szociális földprogram
keretében kezdték el közfoglalkoztatottak bevonásával a mezőgazdasági
tevékenységet – tájékoztatta a teol.hu-t Peszt Attila polgármester.
Jelenleg összesen 13 hektáron dolgozik 23 közfoglalkoztatottjuk. A
terület közel felén gabonát termesztenek, a másik hányadán pedig
zöldségeket. Idén már van 300 liter bodza-, 80 liter málna- és 30-40 liter
meggyszörpjük, szép termésre számítanak vöröshagymából, sárgarépa
termesztésre is szántak egy hektárt, foglalkoznak sárgabarack
feldolgozással,
sütőtökkel,
savanyúság
alapanyagokkal.
Amit
megtermelnek, annak nagy részét igyekeznek feldolgozni is. A
terményeiket, termékeiket egyrészt a környező intézményekben
vásárolják fel önköltségi áron, másrészt piacon értékesítik őket. A
vonatkozó előírásoknak megfelelően a profitot minden évben a
programfejlesztésre fordítják. (teol.hu)
Végül az időjárásról: A hétvége hátralévő részében is marad a kellemes
strand idő. Maximum az északi országrészben lehet zápor, de mi nem
ott vagyunk. Viszont térségünkben megélénkülhet a szél. Szekszárdon a
hajnali 19 fokról 34 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

