10.29 – szombat 15.00
Befejezte Paksi utó vizsgálatát a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség
Szekszárdon járt Tajvan nagykövete
Egyre nagyobb a fogalom a temetőkben
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. október 29-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Befejeződött a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által elrendelt
utóvizsgálat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél. Most azt nézték meg,
hogy a 2014-ben végrehajtott ellenőrzés után feltárt hiányosságok
kijavításával hogyan áll az erőmű. A mostani eredmények szerint a
társaság hatékonyan kezelte a megállapításokat. A Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség vezető nukleáris biztonsági szakembere azt
mondta a Lokálnak, most egy újabb nemzetközi vizsgálat igazolja, hogy
a Paksi Atomerőmű működésének biztonsága kiemelkedő, a Társaság
munkavállalóinak biztonság iránti elkötelezettsége és kultúrája
elismerésre méltó. (lokal)
Itt a Halloween. Hogy ez mit is jelent, milyen ünnep ez, vagy egyáltalán
ünnep-e, azt Varga Dalma a Babits Mihály Kulturális Központ
munkatársa mondja el. Az intézmény egyébként szervez egy ilyen bulit. INTERJÚ!!!
Tajvan nagykövete látogatott a napokban Szekszárdra. Itt a
városvezetéssel folytatott tárgyalásokat a térségben fellelhető
gazdasági, kulturális és turisztikai együttműködési lehetőségekről.
Horváth István országgyűlési képviselő, valamint Ács Rezső Szekszárd
polgármestere fogadta a diplomatát. Kiemelték, hogy a város kedvező
helyszín lehet a tajvani befektetők számára is. Többek között a Modern
Városok Program keretében fejlesztik az ipari parkot, kiemelten
támogatják a szakképzést, remek lehetőségek rejlenek a város
infrastrukturális, logisztikai adottságaiban, valamint a munkakultúrában.
Ács Rezső hangsúlyozta, szeretnék elérni, hogy a befektetők a
klasszikusan vett iparral rendelkező, éppen ezért drágává vált és
munkaerő utánpótlási gondokkal küzdő városoktól Szekszárd felé
forduljanak. A nagykövet kiemelte, kormányuk arra ösztönzi a cégeket,

hogy potenciális befektetőkként forduljanak az ország felé. Szekszárdról
már jelentős mennyiségű bort exportáltak, ami remélhetőleg csak a
kezdet. (teol.hu)
A hosszú hétvégén a Szekszárdi temetőket is sokan felkeresik. A
parkolásról, nyitva tartásról tájékoztatja Önt Nyakas Gábor a Pantheon
Kegyeleti Kft ügyvezetője. - INTERJÚ!!!
Az elmúlt években nem volt példa arra, hogy a szőlőre ne lett volna
kereslet, és a felvásárlási ára csökkenjen. Tolna megyében ez történt
idén, tudósít a teol.hu. Ennek oka, hogy két nagyobb felvásárló és
borforgalmazó most alig vett szőlőt, így több ezer tonnányi a piaci
kínálatot erősítette. Az Alföldről is jöttek felvásárlók, és volt olyan
szekszárdi borvidékhez tartozó gazda, aki 60-70 forintért eladta a
kékfrankosát. A borforgalmazók arról számoltak be, hogy nőtt a fehér
borok iránti igény a vörösek kárára. A szőlő értékesítésénél az idén ez is
szempont volt, fehér szőlőt vettek volna többet és drágábban. (teol.hu)
Egyre több védőnő biztosítja a méhnyakrák szűrést megyénkben. 11
szolgáltató 20 védőnője 17 településen nyújt ilyen lehetőséget a hölgyek
számára. A terv pedig az, hogy 2018 végéig lehetőség szerint minden
védőnő megszerezze a népegészségügyi célú méhnyakszűrés
végzéséhez szükséges képesítést. Hazánkban az ilyen vizsgálatokon
alacsonyabb a részvételi arány, mint az emlőszűrésen. Míg utóbbin az
érintettek 40-50 százaléka jelent meg, addig a méhnyakszűrésen
körülbelül a 30 százalék. (teol.hu)
Végül az időjárásról: marad a változóan felhős ég, ki-ki kandikálhat majd
a nap, de jönnek felhők is. Egyenlőre nagy esőre még nem kell
számítani. Szekszárdon a hajnali 5 fokról 14 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

