03.16 – szerda 15.00
Oroszországban készül Paks II referencia projektje
A többség támogatja, hogy a katolikus egyház vegye át a tolnai
Sztárai Mihály Gimnázium fenntartói jogait
Bor- és pálinkaverseny, Kaposszekcsőn
Felszakadozik az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. március 16-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Leningrádi Atomerőmű-2 lesz a referenciaprojekt az új paksi
energiablokkok számára – az MTI szerint ezt közölte a Roszatom orosz
állami atomenergetikai konszernre hivatkozva a RIA Novosztyi orosz
hírügynökség. A tudósítás szerint egy referenciaként felmutatható blokk
megléte nélkülözhetetlen feltétele a külföldön atomerőművek építésével
foglalkozó cégek kínálatának. Az új, 3+ generációt képviselő orosz
atomerőmű a jelenleg üzemelő helyébe lép majd. Az orosz hírügynökség
szerint a Leningrádi Atomerőmű-2 műszaki és gazdasági mutatói jobbak
a korábbi generációéinál, és megfelel a korszerű, a fukusimai
atomerőmű
2011-es
tragédiája
után
megszabott
biztonsági
követelményeknek. A RIA Novosztyi emlékeztetett rá, hogy 2014 végén
orosz-magyar megállapodás született a paksi erőmű ötödik és hatodik,
VVER-1200-as reaktorokkal felszerelendő blokkjának megépítéséről.
Oroszország 10 milliárd eurót hitelez Magyarországnak a projekt
megvalósításához. (444.hu)
Holnap a Szekszárdi Klímakör, a Zöldtárs Alapítvány és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata konferenciát szervez „Párizs után,
előttünk Szekszárd” címmel. Az esemény díszvendége és előadója: dr.
Körösi Csaba a Köztársasági Elnöki Hivatal Fenntartható Fejlődés
Igazgatóságának vezetője. További részletek Baka Györgytől, a Zöldtárs
Alapítvány elnökétől. - INTERJÚ!!!
Úgy tűnik, a többség támogatja, hogy a katolikus egyház vegye át a
tolnai Sztárai Mihály Gimnázium fenntartói jogait. Jelenleg a KLIK a
fenntartó, a működtető pedig a városi önkormányzat. Az érintett diákok
szüleit már korábban tájékoztatták a tervről, melyet a többség támogat,
mondta dr. Novothné Bán Erzsébet iskolaigazgató a teol.hu-nak. Az
egyházi fenntartásba vétellel nem változik az iskola vezetése,

tantestülete, a tananyag és a pedagógiai program sem. A fenntartóváltás
ugyanakkor nagyobb szakmai, gazdasági önállóságot hoz az iskolának,
a jelenleg kötelezően előírtnál kisebb létszámú osztályok is indulhatnak
és több pénz jut fejlesztésre, felújításokra. Lényeges változás viszont a
kötelező hittan oktatás. (teol.hu)
A Víz'P'Art Közalapítvány idén harmadik alkalommal rendezte meg a
Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjasok bemutatkozó kiállítását, múlt
szombaton. A tárlat fő elemeit Lengl Orsolya festőművész munkái adják,
aki a 2015 év nyertese. Bemutatkoznak még a korábbi évek díjazottjai:
Juhos Janka ékszertervező, ötvös, Gwizdala Dáriusz szobrászművész,
Könyv Kata festőművész. A kiállítás április 2-ig várja a látogatókat.
Hangos meghívó Rühl Gizellától, a Víz'P'Art Közalapítvány alelnökétől. INTERJÚ!!!
Bor- és pálinkaversenyt rendeztek nemrégiben a kaposszekcsői
Közösségi Házban, melyre 23 gazda nevezte be saját termékeit. A zsűri
döntése alapján Pfeiffer János büszkélkedhet az év vörösborával, a
Kozák testvéreké az év fehérbora, az év rosé borát pedig Szabó Attila
állította elő. 2015 legeredményesebb kaposszekcsői bortermelője Bauer
Imre lett. A legjobb pálinka kitüntető címet Kerecsényi Márton törköly
pálinkája érdemelte ki. Különdíjat kaptak legillatosabb pálinkájukkal a
Kozák testvérek, valamint a legjobb gyümölcspálinkájával Szabó Zoltán.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Oszlanak a felhők, és egyre kevesebb a csapadék
is. Néhol még a nap is kisüt. Mórágyon a hajnali +2 fokról +12 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

