07.31 – vasárnap 15.00
Szeptemberig kell várni Brüsszel PaksII-vel kapcsolatos
állásfoglalására
Új szlogent szeretne Szekszárd
Még összesítik a gazdák a viharkárokat
Egy hidegfront érkezik
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. július 31-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Szeptemberig várni kell az Európai Bizottság állásfoglalására Paks II-ről,
a jóváhagyás után indulhat a beruházás. A Portfolio információi szerint
az Európai Bizottság két feltételt támaszt a paksi atomerőmű bővítésével
kapcsolatban. Egyrészt megkívánja a magyar államtól, hogy az új
blokkal kapcsolatos ügyek és a felügyelet különüljön el a jelenlegi
erőmű-felügyelettől, illetve egyéb energetikai szakpolitikáktól, amelyek
jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartoznak. Ezzel
valószínűleg a bizottság a projekttel kapcsolatos átláthatóságot
erősítené. A másik feltétel piaci jellegű: Brüsszel szeretné, ha a
megtermelt villamos áramot nem az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.nek értékesítenék, amely majd továbbadja azt, hanem áramtőzsdén
keresztül adják el.Sajtóinformációk szerint azonban nem csak ez a két
megoldás létezik, olyan kitételt is megfogalmazhat Brüsszel, hogy az
áramértékesítés egy harmadik cégen át történjen, amely elkülöníthető az
államtól. (magyarhirlap)
Új szlogent és Logót szeretne Szekszárd. Az önkormányzat éppen ezért
pályázatot hírdetett. A részleteket most megtudhatja Haag Éva
alpolgármestertől. - INTERJÚ!!!
A hónap közepén történt vihar okozta károkat összesítik. Az aratási
koordinációs bizottság legfrissebb jelentése szerint a július 16-i
természeti csapás a kukorica és napraforgó állományban nagy kárt
okozott azzal, hogy megdöntötte a növényt, illetve belvizes területek
alakultak ki a Kapos folyó mentén. A kárbejelentések folyamatosak,
Tolna megyében nagyjából 350 hektárban keletkezett kár. A szekszárdi
és a tolnai járásokban a termelők azt mondták, a megdőlt kukoricák miatt
várhatóan megnövekszik a vadkár is, mert a vaddisznók ki fogják túrni a
táblán maradt csöveket. A tamási járásban is sokan jelentkeztek elemi

kár bejelentése miatt. A megyei kormányhivatal földművelésügyi
osztályának adatai szerint idén eddig 161 kárbejelentés érkezett
hozzájuk, ami 521 mezőgazdasági táblát érint. A belvíz miatt 22 hektár,
tavaszi fagykár miatt 489, jégkár miatt 944, viharkár miatt 1020 hektár
károsodott. (teol.hu)
Az idei kajszi termés sem tér el a dinnyétől, bővelkedünk benne.
Fazekas Márton Teveli termesztő mondja el, hogy miylen eredményeket
értek el. - INTERJÚ!!!
Tolna megye több településén is végeznek a közfoglalkoztatottak valódi
termelő tevékenységet. Belecskán a fő cél az, hogy az érintetteket
valóban visszavezessék a munka világába. , jelenleg az alkalmas
munkaerő hiányával küzdenek: a rendszerint 15-20 fővel ellátott
munkára most csak 10 dolgozó áll rendelkezésre. Ennek pedig az az
oka, hogy sokan el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A
megművelt mintegy 20 hektáros területen főként gyümölcsöt
termesztenek. Általában az eper, a meggy, a kajszi és a csemegeszőlő a
legsikeresebb terményük. A gyümölcsök felvevő piacát főként a
környékbeli lakosok jelentik, ezen felül van néhány zöldséggyümölcskereskedő felvásárlójuk, ezek között egy-két nagybani is akad.
Intézmények részéről alkalmilag kapnak megrendelést. A fentieken felül
0,3 hektáron termesztenek vetőmagnak limababot, és tavaly levédettek
egy speciálisan belecskai házi kerti paprikafajtát, amelynek magját
kizárólag ők termeszthetik, és felvásárlói szerződésük is van rá. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Egy hidegfront éri el hazánkat, így több helyütt indul
borús éggel, záporral-zivatarral a hét. A szél is megerősödhet.
Szekszárdon a hajnali 20 fokról 32 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

