02.02 – csütörtök 15.00
Most nem üzemel a paksi atomerőmű 3-as blokkja
Bemutatták a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Stratégiáját
Rendőrautóval mehetett suliba a Kapospulai lány
Egyre melegebb lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. február 2-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A paksi atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően
megkezdődött a 3. blokk karbantartása - közölte honlapján az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. Az egységet február 1-én leállították. Ám ez nem
befolyásolja a másik három blokk működését. A főjavítási folyamatot
felügyelő Országos Atomenergia Hivatal azt közölte, hogy a 25 napig
tartó rövid, 2017. évi karbantartás, főjavítás a fűtőelemek üzemszerű
cseréjével összekötött tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja
magában. Az atomerőmű 3. blokkját 1986-ban helyezték üzembe,
tervezett üzemideje 2016 decemberében lejárt, de az erőmű kérelme
nyomán a nukleáris hatóság megadta az engedélyt további húszéves
üzemelésre. Ez az első olyan paksi blokk, amelyen az üzemidő
hosszabbítási kérelem benyújtása és az engedély megszerzése előtt
bevezették a korábbinál hosszabb, 15 hónapos üzemanyag ciklust. (vg)
Bemutatták a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási
Stratégiáját. Ezt az összeállítást készítő szakemberek ismertették,
mondta el Dr. Gábor Ferenc, Tolna Megyei főjegyző. - INTERJÚ!!!
Rendőrautó vitte suliba a Kapospulai lányt. Nem azért mert így
kényszerítették a tanulásra, hanem a fuvart egy rajzpályázaton nyerte a
fiatal. A Dombóvári Rendőrkapitányság a „Házhoz megyünk”
vagyonvédelmi
programjában
írta
ki
a
„Vagyonvédelem
gyermekszemmel” elnevezésű rajzversenyét. A pályázatra 41 alkotás
érkezett, amelynek felső tagozatos győztese Kövesdi Virág lett. És a
főnyeremény a rendőrautós szállítás volt. A diáklányt az iskola előtt
osztályfőnöke és osztálytársai várták, akik beleülhettek és kipróbálhatták
a Dombóvári Rendőrkapitányság szolgálati járművét. (teol.hu)
Megünnepelték a Szekszárdi Vármegyeházán a Civilek napját. Ekkor
adták át az Év Tolna Megyei Civil Szervezete és a „Bazsonyi Arany

Mecénás” díjat. Immár 11. alkalommal rendezték meg az ünnepséget,
mondta el Dr. Gábor Ferenc Tolna Megyei főjegyző. - INTERJÚ!!!
Metszik a Szekszárdi fákat. Azért most, mert a növényeknek ilyenkor
úgynevezett nyugalmi időszaka van, a nedvkeringés szinte megáll
bennük, így ezeket a munkákat a legkisebb károsítás nélkül véghez lehet
vinni. Ebben a szezonban eddig a Remete és az Előhegy utcában zajlott
le a gömbkőris fák metszése, amit várhatóan a Mátyás király utcában,
illetve az Alkotmány lakótelepen folytatnak majd. A szekszárdi
önkormányzat tájékoztatása szerint gallyazzák azokat a fákat is,
amelyeknek a belógó ágai zavarják a biztonságos közlekedést, valamint
az épületeknél, illetve tetősíkoknál is végeznek metszést. (teolhu)
Idén is meghirdetik a Dr. Balogh Imre Emlékpályázatot. A pályamunkákat
május8-áig várják azoktól a katasztrófavédelemnél dolgozó hivatásos
tűzoltóktól, illetve civil szakemberektől, vagy tanulmányaikat folytató
leendő tűzoltóktól, akik úgy érzik, dolgozatukkal segíteni tudják a
tűzvédelem fejlődését, mondta el Boros Brigitta katasztrófavédelmi
szóvivő. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: még lehet itt-ott gyenge csapadék, de felszakadozik
majd a ború. Többfelé lesz ködös, párás a levegő. Változóan naposfelhős időre kell számítani. Szekszárdon a hajnali +3 fokról +11 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

