02.07 – kedd 15.00 – 3,10
Változtatott átvételi szabályain a Paksi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Okos vízórákat szerelnek fel Tamási közintézményeiben
Az ország legnagyobb méhészeti rendezvényére készülnek
Szekszárdon
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. február 7-én, kedden,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Több változást vezetett be az év elején a hét településsel szerződésben
álló Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátozták az
ingyenesen
beszállítható
hulladékmennyiséget.
Évi
250
kg
lomhulladékot, három mázsa inert hulladékot, például téglát, cserepet
adhatnak le a helyiek, a kevert bontási hulladék limitje egy tonna, ezen
kívül legfeljebb 500 kg síküveget és négy gumiabroncsot vesznek át
évente
a
szerződéssel
rendelkező
természetes
személy
ingatlanhasználóktól Bölcske, Gerjen, Györköny, Madocsa, Nagydorog,
Paks és Pusztahencse településekről. A cégeknek mindezért fizetniük
kell. Ezen kívül évente egy lomtalanítási akciót hirdetnek. Ez idén
Pakson május 29-e és június 2-a között zajlik majd, zöldhulladékgyűjtés
pedig nyolc alkalommal lesz a városban. (teol.hu)
Úgynevezett okos vízórákat szerelnek fel Tamási közintézményeiben.
Erről a település képviselő testülete döntött. Az okos órák rövid idő alatt
kiismerik a vízfogyasztási szokásokat, ezt követően gyorsan érzékelik a
kiugróan magas eltéréseket. Riasztást küldhetnek akkor is, ha valahol
csőtörés van. A rendszer bármilyen ismeretlen eredetű fogyasztás
esetén szintén értesítést küld, hiszen feltételezhető, hogy szivárgásról
van szó. Az önkormányzat idővel a lakossági fogyasztókkal is bővítené a
rendszert – tudta meg a teol.hu. (teol.hu)
A Rákellenes világnap mindig jó apropó arra, hogy felhívják az emberek
figyelmét arra: a betegség elleni küzdelemben rájuk is nagy szükség
van. Hiszen a korai felismerés életet menthet, mondta el Kovácsné
Pergel Mónika az egészségfejlesztési iroda vezetője. - INTERJÚ!!!

Nem csak a megye, de az ország egyik legnagyobb méhészeti
rendezvénye lesz most szombaton, Szekszárdon, a Tavaszváró
Szakmai Méhésznap. Az idei annyiban különbözik az eddigiektől, hogy a
rendezvény nemzetközi minősítést kapott. A környező országokból is
jelezték, hogy buszokkal jönnek az érdeklődő méhészek. Az előadók
között lesz egy orosz professzor házaspár is, akik méhészeti kutatással
foglalkoznak. Ők Moszkvából érkeznek és egy új irányvonalat mutatnak
be a méhészeknek. Szó esik majd a műlép, viasz toxinmentesítéséről,
illetve az atka ellen való védekezésről is. A rendezvényen ott lesz Bross
Péter is, az országos szövetség elnöke, akinek az előadása zárja a
szakmai napot. Ezerötszáz méhészre számítanak, de érdeklődőket is
várnak, hiszen idén is lesznek a méhészeti eszközkiállítók mellett
mézeskalács- és édességárusok is. A rendezvényre a belépés ingyenes.
(teol.hu)
Az atléták már javában versenyeznek. Az első nagyobb torna ebben az
évben a Fedett Pályás Serdülő és Újonc Bajnokság volt a fővárosban.
Scherer Tamás edző, a Sportélmény Alapítvány kuratóriumi elnöke
számol be sikereikről. - INTERJÚ!!!
Február elsejétől emelkedtek a dombóvári Farkas Attila Uszoda
belépőjegy árai. A város képviselő testülete döntése értelmében az
eddig egységes 599 forint/fő/óra díj 750 forint/óra alap jegyárra változott,
és bevezettek egy kedvezményes rendszert. Így aki Dombóvár Kártyával
veszi igénybe a szolgáltatást, annak óránként 650 forintot kell fizetnie, a
dombóvári nevelési és oktatási intézmények számára szintén 650
forint/fő/ óra a belépő ára. Az előterjesztésben azzal indokolják az
áremelést, hogy a 2016-os gazdálkodási adatok és az idei változások
alapján 2 millió 858 ezer forint veszteség várható. Ebben közrejátszik a
kötelező minimálbér emelés is, amely az uszodát működtető Dombóvár
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. esetében négy embert érint.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Helyenként még eleredhet a hó, de térségünkben
egyre több helyütt szakadozik majd fel a ború és süt ki a nap. Azonban a
szél is megélénkülhet. Szekszárdon a hajnali -5 fokról fagypontig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

