02.05 – vasárnap 15.00
Nem okozott gondot a rekord hideg időjárás az atomerőműben
Most már jobb lesz óvatosnak lenni a jégen
Teljesen új hidat kapnak a Sióagárdiak
Egyre több lesz a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. február 5-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az elmúlt évekhez képest szokatlanul hideg téli időjárás nem okozott
fennakadásokat a hazai villamosenergia-termelés több mint felét
biztosító atomerőmű működésében - közölte az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.. Az erőmű teljesítményét az alacsonyabb hőmérsékletű hűtővíz nem
csökkenti, sőt a hidegebb hűtővíz hatására a blokkok hatásfokában
javulás érzékelhető, ezért azok maximális teljesítmény mellett
üzemelnek. A januári hideg beállta előtt az atomerőmű felvette a
kapcsolatot a Bajai Vízügyi Igazgatósággal, amely készenlétbe helyezett
két uszályt és egy jégtörő hajót. Ezek a vízi járművek gondoskodtak
arról, hogy jégtorlasz ne gátolja a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását.
(portfolio.hu)
Mostmár jó lesz nagyon óvatosnak lenni a jégen. Ugyanis napról napra
melegebb van, így a tavak felszínén képződött réteg egyre kásásabb,
vizesebb, és vékonyabb. Jó tanácsok Boros Brigittától, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Az idén kezdik, és a tervek szerint 2018 tavaszára végeznek a sióagárdi
hír felújításával. Gerő Attila polgármester azt mondta, hogy egy teljesen
új hidat kapnak majd, hiszen a régit lebontják, és új szerkezetet húznak
fel a helyére. A híd felújítása évek óta napirenden van, mivel a települést
csak ezen az átkelőn át lehet megközelíteni. Ez pedig 1894-ben épült. A
hídon jelenleg 20 tonnás összsúly-korlátozás van érvényben. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya úgy tájékoztatta a teol.hu-t,
hogy a felújítás során többek között cserélik a híd pályalemezét, valamint
megerősítik a meglévő rácsos főtartókat. A munkálatok elvégzéséhez
teljes útlezárás szükséges, ezért ideiglenes híd épül a Sió felett, és a
forgalom a meglévő híd nyugati oldalán, terelő úton halad majd. (teolhu)

Megünnepelték a tolnai civileket. A szekszárdi Vármegyeházán
rendezett ünnepségen adták át az Év Tolna Megyei Civil Szervezete
elismerést és Juhos László szobrászművész alkotását, a „Bazsonyi
Arany Mecénás” díjat. A Regölyért Egyesület nyerte idén az Év Tolna
Megyei Civil Szervezete címet. Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete
Pályázat különdíját a Szekszárdi Fősővárosi Kör kapta. (teol.hu)
Két új tagot választott soraiba az Alisca Borrend. Őket hagyományosan a
borászbálon választották ki melyet a Szekszárdi Borászok Céhével
közösen szerveztek. A két új tag: dr. Horváth Bélát, a Pécsi
Tudományegyetem
Kultúratudományi,
Pedagógusképző
és
Vidékfejlesztési Karának dékánja és Misóczki Béla zombai termelő,
mondta el Módos Ernő az Alisca Borrend nagymestere. - INTERJÚ!!!
Aláírták az egyesülési megállapodást, így szeptember 30-ával
összeolvad az Észak-Tolna Megyei és a bonyhádi Hungária
Takarékszövetkezet. 33 ezer lakossági és 6 ezer vállalkozói
bankszámlát vezetnek majd együtt. Az erről szóló dokumentumot
Bonyhádon szignálta Gáspár Csaba, a Hungária és Pappné Árvai
Tünde, az Észak-Tolna Megyei Takarékszövetkezet ügyvezetője. Az
egyesülés után a Hungária Takaréknak Tolna, Somogy és Baranya
megyében összesen 50 kirendeltsége lesz, ahol közel 33 ezer lakossági
és hatezer vállalkozói bankszámlát vezetnek majd, valamint 60
önkormányzat is náluk bonyolítja le pénzügyeit. Az iregszemcsei
székhelyű Észak-Tolna Megyei Takarékszövetkezet 11 fiókot működtet.
A bonyhádi pénzintézetbe január 1-vel olvadt be a Zomba és Vidéke
Takarékszövetkezet. A Hungária Takarék így hétmilliárd forintos saját
tőkével rendelkezik, és mintegy 70 milliárd forint értékű vagyont kezel.
(privátbankár)
Végül az időjárásról: az ország nagy részén borongós, csapadékos időre
készülhet, elsősorban eső várható. Feltámad az északi, északkeleti szél,
nyugaton erős, viharos lökések is lehetnek. Érkezik egy hideghullám.
Szekszárdon a hajnali 0 fokról +6 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

