12.28 – szerda 15.00
Végeztek az atomerőmű 2-es blokkjának karbantartásával
Jó tanácsok kutyásoknak, Szilveszterre
Eredményes évet zárt Bonyhád
Folytatódik a lehűlés
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. december 28-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A napokban befejeződött a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának idénre
tervezett karbantartása, éves főjavítása. Az Országos Atomenergia
Hivatal tájékoztatója szerint az üzemeltető szakemberek felterhelték a
blokkot. A 2016. október 18-án elkezdett, a fűtőelemek üzemszerű
cseréjével összekötött, tervszerű, ciklikus karbantartási, ellenőrzési és
javítási tevékenységeket elvégezték. A főjavítás során kicserélték az
üzemanyag kazettákat, és helyettük már a 15 hónapos üzemeltetést
lehetővé tevő 4,7% átlagos dúsítású hasadóanyagot tartalmazóak
kerültek a reaktorba. A következő reaktor, amely főjavításon esik át a 3.
blokk lesz, amely éppen néhány napja kapta meg az üzemidőhosszabbításhoz szükséges engedélyt. (teol.hu)
Már elkezdték árusítani a szilveszteri tűzijátékokat. Fontos tudni, hogy a
petárdázás továbbra is tilos. A tűzijátékokat pedig kizárólag szilveszter
éjjelén lehet használni. A kutyáknak ez az év legnehezebb napja.
Ugyanis, mivel pár embernek attól szép az újév ünnepe, mert
robbantgat, ettől az állatok gyakran nagyon megrémülnek. Fiáth Szilvia
állatvédő a szekszárdi kutyamenhely vezetője mondja el a gazdiknak,
hogy mit tehetnek kedvenceikért. - INTERJÚ!!!
Eredményes évet zárt Bonyhád. Ezt a település polgármestere
hangsúlyozta az immár hagyományos év végi fogadáson. Filóné Ferenc
Ibolya beszámolójából kiderült, hogy számos fejlesztést és beruházást
hajtottak végre, valamint kiemelkedő számban és értékben adtak be
pályázatokat, amelyek eredményeként 2017 is mozgalmas és rendkívül
eredményes lehet. Idén 42 millió forintot fordíthatott fejlesztésekre a
bonyhádi önkormányzat önerőből. Ez magában foglalta többek között
három önkormányzati bérlakás, illetve járdák és árkok felújítását is. A
legtöbb bonyhádi lakost érintő beruházás a Szabadság téri járda
rendbetétele volt. Néhány év múlva szemet gyönyörködtetőek lesznek a

telepített díszkörtefák is. Beruházások 171 millió forint értékben
valósultak meg. Ezek között szerepelt a Vörösmarty Mihály Művelődési
Központ teljes belső terének felújítása, amely így esztétikusabb,
praktikusabb és komfortosabb helyszíne a városban zajló
rendezvényeknek, áll a teol.hu tudósításában. (teol.hu)
Újabb 15 esztendőn át a Hal-Szálka Horgász Egyesület használhatja a
szálkai Iszapoló-tavat. A 7,5 hektáros terület halászati jogának
bérbeadásáról szóló szerződést a napokban írta alá a szervezet és az
önkormányzat. A korábbi szerződés már tavaly év végén lejárt, ám egy
évvel meghosszabbították akkor. Most újabb másfél évtizeddel toldották
meg az együttműködést. Az egyesület egyébként a tó létrejöttekor
alakult, hiszen a mesterséges vízfelületet 1979-ben hozták létre. Az
egyesületnek általában úgy 120 tagja van. A tagok tartják rendben a
partot, szabályozzák a vízszintet, szervezik a horgászatot. Éjszaka két,
nappal egy őr vigyáz a halakra. A haltelepítést is ők oldják meg. A
törvényi tiltás miatt most már nem tesznek a tóba kárászt és amurt,
viszont három-négy évente süllőt, csukát igen. (teol.hu)
A karácsonyi ünnepkörhöz sok népszokás kötődik. Ezeket idézi fel Dr.
Balázs Kovács Sándor néprajzkutató. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: folytatódik a leginkább hideg, szeles, de alapvetően
derült idő. Esni már nem fog. Szekszárdon a hajnali -2 fokról +2 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

