Április 4. szombat
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2015. április 4-én,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Faültetési akció Tolnán
Egy szekszárdi fiatalember is Dánia új hőse
Megmenekült a Gemenc leghosszabb mellékága
Fontos meccsre készül a Paksi FC
Az elmúlt időszakban több idős, balesetveszélyessé fát kellett kivágni
Tolnán, így most a település új facsemetékkel igyekszik feltölteni a
köztereket. A város vezetése azt tervezi, hogy a facsemetéket az
önkormányzat megvásárolja, a fák elültetése pedig úgymond társadalmi
munkában történne, civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek
közreműködésével. Ezzel meg lehetne takarítani az ültetés költségét, és,
ami ennél is fontosabb, a város lakossága feltehetően jobban a
magáénak érezné a közterületi fák védelmének, tágabb értelemben a
környezettudatosság ügyét.
A szekszárdi Hegedüs László egyike annak a három fiatalembernek,
akik egy dán kisvárosban katasztrófát előztek meg. Egy 53 éves nő
szándékosan felgyújtott egy állatklinikát, végül a tüzet a 25 esztendős
Hegedüs László és két 28 éves fábiánsebestyéni önkéntes tűzoltó, Kós
György és Dömsödi János fékezte meg. A szekszárdi férfi gyorsan
kiürítette a felső szintet majd megindult a tűz felé a két tűzoltóval. A
három magyar fiatalember nemcsak a tüzet oltotta el, de
áramtalanítottak, kivitték a gázpalackokat az épületből, Hegedűs László
pedig egy öngyújtót is lefényképezett a helyszínen. A fiatalember itthon a
szekszárdi mentőállomáson mentőápoló szekundáns, Dániában végzett
paramedikus és oktató rádiónknak mesélt a hőstettről. - INTERJÚ!!!
A 2015. március 30-án lezárt műszaki átadással hivatalosan is
befejeződött a Rezéti-Duna megmentését célzó beruházás kivitelezési
szakasza, melynek során a Gemenc egyik legszebb mellékágából
csaknem 200.000 m 3 üledéket távolítottak el a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság megbízásából. A Nemzeti Park szívében, védett
természeti területen található mellékág medre eredeti méretének
tizedére zsugorodott keletkezése, a mintegy százhúsz éve történt
érsekcsanádi kanyarulat átvágás óta. A valamikori főmeder feltöltődése

napjainkra olyan méretű zátonyok kialakulásához vezetett a mellékág
felső szakaszán, melyek már közepes vízállásnál is megakadályozták a
víz folyamatos áramlását a Rezéti-Dunában. A meder elzáródása az
áramló vizet kedvelő értékes, védett fajok (pl. a leánykoncér) eltűnését
eredményezte volna. A munkálatok során több száz uszálynyi hordalékot
szállítottak ki a mellékágból, melynek mederből történő kiemelésén
tucatnyi munkagép dolgozott fél éven keresztül. Mivel a térség
legkedveltebb vízitúra célpontja így az aszályos nyári időszakban is
végigevezhető marad, a növény- és állatvilágon kívül a természetjárók is
élvezhetik az elkészült munka eredményét.
A hazai bajnokság egyik legjobb csapatához látogat vendégségbe az
NB1-es Paksi FC. Az atomváros labdarúgói a Diósgyőrhöz látogatnak,
és igazán kiélezett meccsre van kilátás, hiszen mindkét csapat
ugyanannyi ponttal rendelkezik, és mindketten közel állnak a dobogós
pozíciókhoz. A csapatról, és az esélyekről Zomborka Zoltán, a Paksi FC
PR-menedzsere beszélt. - INTERJÚ!!!
Térségünk időjárásáról:
Szombaton változóan erősen felhős nap vár ránk, helyenként eső, zápor
is kialakulhat, de a szél ereje visszaesik. Hajnalban mínuszokat is
mérhetünk. A hőmérséklet 8-13 fok körül alakul. Vasárnap is marad az
esős idő. A legmagasabb hőmérséklet 10°C körülalakul.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

