június 23 – hétfő 15.00
Két évre elegendő fűtőanyag van a Paksi Atomerőműben
Napelemes energiatermelésre pályázik Tolna önkormányzata
Lemásolják a Dombóvári szobrokat
Hidegfront érkezik

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. június 23-án, hétfőn,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Semmi gondot nem okoz az Ukrán válság a Paksi Atomerőműben. Az
üzemben ugyanis a törvényi előírásoknak megfelelően jelenleg is két
évre elegendő üzemanyag áll rendelkezésre. Korábban sajtóhírek arról
szóltak, hogy a szomszédos országban zajló polgárháborús viszonyok
miatt megakadhat az Oroszországból történő fűtőanyag szállítás. Az
atomerőmű azonban bejelentette, hogy már jóval korábban kidolgoztak
alternatív szállítási útvonalakról szóló terveket, és akár más helyről is be
tudják szerezni a működéshez szükséges alapanyagot. Így az ország
energiafüggetlensége biztosított. A 2. blokk üzemidő-hosszabbítási
kérelmével kapcsolatban megerősítették, hogy az eljárást az Országos
Atomenergia Hivatal végzi. Az erőmű a hatóság által megfogalmazott
követelményeket teljesítette, így várhatóan idén megkapja az engedélyt.
A 2003-ban megsérült kazetták biztonságos tárolása is megoldott, így az
sem befolyásolja a normális működést. (teol.hu)
Napelemes rendszert alakítana ki Tolna önkormányzata. A város ezért
egy pályázaton is indul. Ha nyernek, a teljes beruházást ebből tudják
fedezni, a támogatás pedig 20 és 50 millió forint között lehet. Ezzel
egyrészt csökkenteni lehet az adott épület hálózati áramfogyasztását,
másrészt a napelemek által termelt elektromos energia egy része
visszatáplálható az áramszolgáltató hálózatába, amit az áramdíj
megállapításánál beszámítanak. Most azt tervezik, hogy ilyen kerülne a
városházára, a Sztárai Gimnáziumra és a Bartók utcai iskolára. (teol.hu)
Gyermekzsivajtól volt hangos az őcsényi repülőtér a hétvégén, ugyanis
családi napot tartott a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a
kirendeltségek, tűzoltóságok, és az igazgatóság dolgozóinak. A
programról Boros Brigitta, a szervezet szóvivője mesél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Anrtritt regionális híreit hallja. További információink.

Ideiglenesen elvitték Dombóvárról a Kossuth-szoborcsoport 4 alakját.
Ehhez a képviselő testület rendkívüli ülésén adott engedélyt. Így elviszik
egy időre a herceg Esterházy Pál Antalt, Klauzál Gábort, Szemere
Bertalant és báró Eötvös Józsefet ábrázoló alkotásokat. Minderre azért
van szükség, mert az alakokról mintát vesznek, és lemásolják őket.
Ugyanis a Reneszánsz Kőfaragó Zrt ezekből állítja majd össze a
szoborcsoportot a fővárosi Kossuth téren. A Parlament előtti terültet
ugyanis az 1944 előtti képzőművészeti állapotába szeretnék visszahozni.
A kivitelező azonban nemcsak mintát vesz a szobrokról, hanem az évek,
illetve az időjárás okozta sérülések javítását is elvégzik. A szállításra 170
millió forintos biztosítást kötött a Reneszánsz Zrt., melynek
kedvezményezettje Dombóvár. (teol.hu)
Bonyhád is csatlakozott a hétvégén a Magyar Úszás napjához. A helyi
termálfürdő adott otthont a sportág népszerűsítését szolgáló, és a 2021es
hazai
rendezésű
úszó
világbajnokságot
beharangozó
kezdeményezésnek. A részletekről a Bonyhádi Termálfürdő vezetője,
Bölcsföldi Zoltán tájékoztatja a Rádió Antritt hallgatóit. - INTERJÚ!!!
Továbbra is lehet még használni a Szekszárdi fedett uszodát, igaz már
csak egy hétig. Mivel az élményfürdőt és az uszodát azonos személyzet
szolgálja ki, így ez utóbbit nyárra be szokták zárni. Sokan azonban itt
szeretnek úszni, és nem kedvelik, ha a strandolók között kell hódolniuk
sportszenvedélyüknek. A város és a vízmű úgy döntött, hogy e hónap
végégig még nyitva marad a Toldi utcai intézmény is, így
hétköznaponként reggel 8 és 12 óra között, aki szeretne itt is úszhat. Ezt
követően pedig várhatóan az Egyetemi kar uszodájával születik majd
egyezség. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Most jó pár fokkal lehűl a levegő. Egy hidegfront
rendszer éri el az országot, ami jelentősen lenyomja a maximum
hőmérsékletet. Ezen felül rendesen megerősödhet a szél, és nagyon sok
eső is eshet. A mezőgazdaságban most ennek örülnek, mert az elmúlt
hetekben nagyon kevés csapadék hullott. A 15 fokos reggel után
Zombán 28 fokra lehet számítani. Azonban a hét többi napján ennél jóval
hűvösebb lesz.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

