10.01 – szerda 15.00
Keresik a nagy radioaktivitású hulladék lerakó végleges helyét
Ellenőrizték Tolna megyében a segédmotorosokat
Hamarosan felcsendülhet az új orgona hangja a Garay
gimnáziumban
Felhősebb és hűvösebb idő jön

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. október 1-én,
szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egyelőre még keresik a nagy radioaktivitású hulladék elhelyezésére
alkalmas helyszínt. Minden valószínűség szerint a Paksról kikerülő ilyen
fűtőelemeket a Nyugat-Mecsekben, Boda mellett felépítendő
komplexumban helyezik majd el. Ám még jó ideig csak a kutató
szakaszban tart majd a beruházás. Itt olyanok a földtani viszonyok,
melyek kiválóan alkalmasak erre a feladatra. Ám a jelenleg az
atomerőműnél található úgynevezett Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában még hosszú évtizedekig biztonsággal el lehet helyezni az
ilyen eszközöket. (teol.hu)
Segédmotor kerékpárokat ellenőriztek a megyében. A Tolna megyei
Rendőr-kapitányság, a Magyar Autóklub, a Tolna Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége és az Energotest Kft
közösen vizsgálták ezeket a járműveket Szekszárdon, Bátaszéken és
Pakson. Teljesítmény ellenőrző méréseket végeztek el. Az akció 4 napja
alatt 27 járművet néztek át. Két esetben kiderült, hogy a papírokkal
ellentétben nem segédmotor besorolásúnak kellene lennie az
eszköznek. Mindkét járművezetővel szemben szabálysértési eljárást
kezdeményeztek. Másik két esetben helyszíni bírságot szabtak ki, mert
hol a gumi volt kopott, vagy a járművezetőnél nem volt jogsi. (közl)
Elkészült az új szennyvíztelep Tolna határában. Ezzel sok régebbi
probléma oldódott meg. Az új létesítmény Tolna, Bogyiszló,
Dunaszentgyörgy, Fadd, Fácánkert és Gerjen szennyvízét is befogadja.
Ráadásul nincs már olyan bűz a környéken, mint korábban és a Dunába
engedett tisztított víz is megfelel az összes környezetvédelmi előírásnak,
mondta Appel-shoffer Ágnes, Tolna alpolgármestere. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.

Átadták az Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium laborját.
14 település mintegy négyezer diákja használja a létesítményt. A
korszerű technológiával felszerelt, a XXI. századi igényeknek megfelelő
helyiség a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz tantárgyak gyakorlati
jellegű oktatását teszi lehetővé, tudósít a teol.hu. A labor létrehozásához
pályázati pénzt használtak fel. Így az intézmény több mint 293 millió
forintba került. (teol.hu)
Pár hét és felhangzik a szekszárdi Garay Gimnázium dísztermében az új
orgona hangja. Még 2011-ben indítottak gyűjtést, hogy az intézménynek
meg tudják venni a hangszert. Az összefogás eredményeként meg is
rendelték a napokban a Johannus orgonát. Ennek megvásárlásával
bővíteni tudják az iskola művészeti nevelését, illetve színesebbé tehetik
ünnepi műsoraikat. Összesen 4 millió forintot sikerült összeszedni az
évek alatt, közakadozásból. (teol.hu)
Ma van a zene világnapja. Ennek tiszteletére a szekszárdi Művészetek
házában rendezvény várja az érdeklődőket. Este a Budapesti HegedűHárfa duó Jubileumi hangversenye lesz, ahol egyben megünneplik
Földesi Lajos 60. születésnapját, aki immár 30 éve áll a Szekszárdi
kamarazenekar élén. Ez alkalomból kérdeztük az ünnepeltet, azaz
Földes Lajos hegedűművészt. - INTERJÚ!!!
Habán kerámiák címmel nyílt kiállítás a Bonyhádi Vörösmarty
művelődési központban. Itt Verseghy Ferenc a Népművészet Ifjú
Mestere, Népi Iparművész, a Népművészet Mestere munkái
csodálhatóak meg. Az érdeklődőket október 22-ig várják. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Bár szépen indított az október, azért most egy kicsit
felhősebb és kellemetlenebb időszak következik. Ebben pedig semmi
különös sincs, hiszen ősz van. Több lesz a felhő az égen, és picit
hűvösebb is lesz a levegő, ráadásul eshet is. A csúcsértékek a hajlani 15
fok után Váralján 20 fok körül alakulnak majd.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

