05.06 – kedd
Takarékoskodik a fűtőelemekkel a Paksi Atomerőmű
Egyre több eszközt szereznek be a Dombóvári új
természettudományos laborba
Interaktív tanösvények a Gemenci erdőkben
Marad a tavaszias idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. május 6-án,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
Egyre tovább tudja használni a fűtőelemeket az atomerőmű. A
Paksi üzem ezzel jelentős megtakarítást érhet el. Ugyanis
kevesebb alkalommal kell beszerezni az új alapanyagot. Ennek
értelmében, míg korábban évi 4 alkalommal kellett új szállítmányt
rendelni, addig most ez már évi 2-3 alkalomra csökkent. Az
atomerőműben jelenleg is zajlik egy másik, szintén fontos
hatékonyságjavító fejlesztés, amelynek eredménye az lesz, hogy
a reaktorok üzemanyag betöltését nem évente, hanem csak
ritkábban, 15 havonta kell elvégezni, áll az ügyben kiadott
tájékoztatóban. (teol.hu)
Egyébként egy igazán különleges tárlat is várja az érdeklődőket a
Paksi Atomerőmű Atomenergetikai Múzeumában. Itt a kibernetika
hőskorával lehet megismerkedni. Azt a világot igyekeznek
bemutatni, mely a személyi számítógépek korát megelőző
időszakot jellemezte. A kiállítás anyagához tartozik például
számos különleges számolóeszköz, az első magyar elektronikus
számítógép néhány részegysége és a budapesti Piarista
Gimnáziumban készített kibernetikai építőkészlet Tücsök nevű
prototípusa is. (teol.hu)
Ahogy az országban mindenütt, így Tolnában is most
érettségiznek a diákok. A megye 27 középiskolájában 2735-en
adnak számot tudásukról. Tegnap magyar nyelv és irodalomból,
ma matematikából, holnap történelemből vizsgáznak a maturálók.
A magyar nyelv és irodalom írásbeli tapasztalatairól a szekszárdi I.
Béla Gimnázium magyar szakos tanárát, Dr. Mikóné Csősz Juditot
Gyulai Alexandra kérdezte. - INTERJÚ!!!

Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja. További információink
Újabb eszközöket vásárolnak a Dombóvári Apáczai Csere János
Szakközépiskola természettudományos laborjába. Az eszközök
jelentős része már megvan. Erre 79 millió forintot költöttek el.
Most az üzemi és irodai tárgyak megvásárlására szerződött a
város vezetése a közbeszerzésen nyertes céggel. Többek között
tűzálló anyagtároló szekrényeket, tanulói gyakorló asztalokat,
multimédiás eszközöket szállítanak az iskolába. (teol.hu)
Tisztújítás volt Bonyhádon. A város képviselő testülete úgy
döntött, hogy jövő év közepéig továbbra is Kult Imréné irányítja a
Solymár Imre Városi Könyvtárat, míg dr. Szőts Zoltán a Völgységi
Múzeumot. Mindkét intézmény ugyanis szép eredményeket tud
felmutatni. Az országosan megfigyelhető változásokkal ellentétben
a városban egyre többen látogatják a helyi bibliotékát. A legtöbb
vendéget minden évben a már hagyománnyá vált Völgységi
Könyvfesztiválon fogadják. A Múzeum is folyamatosan képes új
látogatókat magához csábítani. Az intézmény tavaly megkapta a
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi
Tagozatának Poroszlai Ildikó-emlékérmét. (teol.hu)
Már használhatóak a Gemenc Zrt megújult kiállításai és interaktív
tanösvényei. A természetbarátokat 4 helyszínen, Pörbölyön,
Nagyrezétben, Lassiban és Malomtelelőnél várják. A fejlesztés
jelentőségét az is mutatja, hogy a napokban rendezett átadón
Baja és Szekszárd polgármestere együtt vett részt. A látogató
megismerkedhet az erdő- és vadgazdálkodás eszközeivel, Európa
legnagyobb ártéri erdeinek lakóival, a térség népművészetével. De
a játékos tanulást érintő képernyő, mikroszkóp segíti, sőt akár
virtuális vadászaton is kipróbálhatják magukat az érdeklődők. A
Nagyrezétben kialakított méhészeti gyűjteményben a bajai
méhész egyesület közreműködésével üvegfalú kaptárokat
helyeztek el, ahol megfigyelhetők majd a méhek munkája, a
kiállító tér gyertyaöntő műhellyel és előadó termemmel bővült.
Megújult és nagyobb lett a lassi halászati kiállítás is, dioráma
mutatja be a víz alatti élővilágot, egy ártéri terepasztalon a vizek
vonulását lehet megismerni, és egy halászháló-készítő műhely is
várja a vendégeket. A Malomtelelőnél elkészült Molnárka
tanösvényen játékos, élményszerű formában ismerkedhetnek meg
a legkisebbek is a gemenci ártér állataival, egyedi
növénytársulásaival, gombáival. (mti)

Végül az időjárásról: Most jóval korábban érik a meggy és a
cseresznye. Ehhez meg is kapták a fák a szükséges csapadékot,
és most pedig pirosodhatnak a gyümölcsök a napsütésben.
Egyelőre úgy tűnik, hogy az ehhez szükséges szép idő még egy
darabig meg is marad. Napról-napra egyre melegebb van, és
eléggé sokat is süt a nap. A reggeli 8 fok után Kalaznón is 21
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

