Regionális hírek 2013.08.06. kedd 15:30
Újra III. fokú a hőségriasztás!
Avartűz volt hétfőn Szedres térségében
Kiemelkedő Tolna megye a betakarítások eredményeit tekintve
2013. augusztus 6-án kedden 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Török Mónikától hallják, köszöntöm Önöket.
Újra III. fokú a hőségriasztás!
Dr. Paller Judit mb.országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai
Szolgálattól kapott előrejelzések alapján és az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakmai javaslatát figyelembe véve az eddig
érvényben lévő II. fokú hőségriasztást III. fokúra emelte, és 2013.
augusztus 8-án 24 óráig meghosszabbította. A hőségriasztás fokozatának
emelésére és meghosszabbítására a tartósan igen magas hőmérséklettel
együtt járó, megnövekedett egészségügyi kockázatok miatt van szükség.
A hőségriasztásról a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve értesítette Tolna megye valamennyi aktív
fekvőbeteg ellátást nyújtó intézetét és az Országos Mentőszolgálatot. Az
egészségügyi ellátórendszer többi résztvevője a Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézetein keresztül kapott tájékoztatást.

Avartűz volt hétfőn Szedres térségében
Hétfő délután égett az avar Szedres térségében. A részletekről Boros
Brigittát, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét hallják.
- INTERJÚ!!!

Üzletközpont épül a volt laktanya helyén Szekszárdon
Üzletközpont épül az egykori szekszárdi honvédségi laktanya területén, az
önkormányzat városfejlesztési megállapodást kötött a beruházóval.- írja az
MTI.
A 8500 négyzetméteres üzletközpont a tervek szerint 2014 nyarára készül
el - közölte Márton András, a Magnum Hungária Argon Kft.
projektmenedzsere az MTI-vel.
A jogerős építési engedéllyel rendelkező beruházás összegéről annyit
mondott, hogy az több milliárd forintos nagyságrendű.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2006-ban nettó 375 millió forintért
értékesített 2,2 hektárt a volt honvédségi ingatlanból. A projektmenedzser
közlése szerint az a belvárosi telek, ahol felépül az üzletközpont, a
beruházó kft. tulajdona.
Horváth István (Fidesz-KDNP), Szekszárd polgármestere elmondta: a
városfejlesztési megállapodásban rögzített 20 millió forintos támogatást az
önkormányzat pályázati önerőként a város "közlekedési komfortjának"
fejlesztésére kívánja fordítani.
A pályázatok révén összesen mintegy 180 millió forint értékben közlekedési
csomópontot, buszmegállót, közlekedési információs rendszert építenek ki,
és térfigyelő kamerákat helyeznek el Szekszárdon - tette hozzá.
Az évtizedek óta nem hasznosított területről elmondta: a megyeszékhely
önkormányzata eredetileg a lakóövezet bővítését támogatta, de a jelenlegi
gazdasági környezet nem kedvez a lakásépítéseknek, így szabad utat
engedtek a kereskedelmi hasznosításnak.
Kiemelkedő Tolna megye a betakarítások eredményeit tekintve
Folyamatosan zajlanak a betakarítási munkálatok Tolna megyében is.
Jelenleg még a kukorica és a napraforgó áll úgymond talpon. Ezek
állapotáról, a már meglévő eredményekről is tájékoztatott Varga András a
Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökségi tagja. - INTERJÚ!!!
Az Alstrom újíthatja fel az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi és
tartalék generátorait
Az Alstom nyerte el az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, 8 darab üzemi és
1 darab tartalék generátor forgórészének felújítási munkáira kiírt, 5,1 millió
euró (mintegy 1,5 milliárd forint) értékű közbeszerzési pályázatot. A
megbízást az Alstom erős nemzetközi referenciáinak és magasan képzett

magyar mérnökgárdája bevonásának köszönhetően nyerte el. A
felújításokat az Alstom budapesti generátor szakműhelye, magyar mérnök
csapata, külföldi szakemberek és számos hazai alvállalkozó bevonásával
végzi.
A Paksi Atomerőmű 1982 és 1987 között helyezte üzembe a négy,
egyenként 500 MW teljesítményű atomerőművi reaktor blokkhoz tartozó, 9
darab Ganz gyártmányú generátorát. A berendezések felújítása 10-12
évente esedékes. Az idén júliusban kezdődő felújítás során évente egy
generátor forgórészét újítják fel az Alstom magyar szakemberei. A teljes
felújítás 2021-ben ér véget.
Magyarországon az Alstom magyar szakembergárdája már több hasonló
megbízást teljesített sikerrel. A cég magyar szervizcsapata számos hazai
erőműben végzett már generátor felújításokat, ezen kívül finn, osztrák és
török erőművek felújítási projektjeiben is sikerrel vett részt.
A Paksi Atomerőmű Magyarország energiatermelésében meghatározó
szerepet tölt be, annak több mint 40%-át adja. Az erőmű négy, egyenként
500 MW teljesítményű blokkból áll, névleges teljesítménye eléri a 2000
MW-ot, ami megközelítőleg egymillió háztartás villamos energiával való
ellátását teszi lehetővé.
Bogyiszlón macskákat ejt csapdába egy csapadékelvezető
Bogyiszlón a csapadékvizet egy nagy csövön vezetik a faluból a Duna
holtágba. Ebbe bejutnak, de kijönni már nem tudnak a macskák, hiszen zárt
csapadékvíz elvezető árokról van szó. Tóth István, polgármester a Tolnai
Népújságnak elmondta, erről rendszeresen érkeznek bejelentések a
polgármesteri hivatalhoz. Az önkormányzat munkatársai segítenek is az
állatmentésben.

