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A Roszatom ígérete szerint a legmodernebb reaktorok kerülnek
hazánkba
Hirtelen több lett a körúti baleset Tolna megyében
Közéleti fórumot rendeztek Szekszárdon
Egy hidegfront közelít
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. március 9-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern üdvözli, hogy
lezárult az Európai Bizottság vizsgálata a Paks II atomerőmű-beruházás
ügyében, áll az óriáscég közleményében. A dokumentumban kiemelik,
hogy Magyarországon a legmodernebb, 3+ generációs orosz blokkok
létesülnek, amelyek megfelelnek a Fukusima utáni biztonsági
követelményeknek és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vonatkozó
ajánlásainak. (paksihirnök)
Emelkedett a közúti balesetek száma az év első két hónapjában Tolna
megyében. Február 24. és március 5. között két halálos kimenetelű és
tíz személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Ezért a
rendőrség a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében
intézkedéseket rendelt el. Azaz március 24-ig fokozottan ellenőriznek az
utakon. Az egyenruhások eddig 473 járművezetőt vontak intézkedés alá.
Ezek alkalmával a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak az ittas
járművezetők kiszűrésére. Összesen 6 esetben merült fel, hogy a sofőr
ivott. Három esetben haladta meg a légalkohol mérések eredménye a
bűncselekményi értékhatárt. Az M6-os autópályán továbbra is számítani
lehet a fokozott ellenőrzésekre, amelyek során a rendőrök kiemelt
figyelmet fordítanak arra, hogy a teherautók betartják-e az előzési
szabályokat. (kadarka.net)
Az elhízás, a dohányzás, a mozgás szegény életmód önmagában is
káros, és ráadásul hozzájárulnak a vesebetegség kialakulásához. Ez
minden 10. embert érint hazánkban. A B. Braun Avitum szekszárdi
dialízisközpontja a vese világnapján közleményben hívta fel a figyelmet
az egészségtelen életmód hatásaira és a szűrővizsgálatok fontosságára.
Hogy mire kell odafigyelnie Önnek is, azt most megtudhatja Dr. Amma

Zoltántól, a B. Braun Avitum igazgatójától, a Balassa János Kórház
főorvos, belgyógyász, nephrologus szakorvosától. - INTERJÚ!!!
Immár hetedik alkalommal rendezték meg a Közéleti Fórumot
Szekszárdon. A város vezetése ezúttal is a település közéletének
meghatározó szereplőit, többek között kitüntetettjeit, intézmények, civil
szervezetek vezetőit, képviselőit látta vendégül. A rendezvény
hagyományainak megfelelően Ács Rezső polgármester beszámolt a
megyeszékhely elmúlt évi gazdálkodásáról, az elmúlt évek
gazdálkodását jellemző tendenciákról, valamint a magvalósult,
folyamatban levő és tervezett beruházásokról, fejlesztésekről. A tervek
szerint több olyan beruházás is kilátásban van, amelyek növelhetik a
város lakosságának komfort-, és biztonságérzetét is. (teol.hu)
Indul az elődöntő az Asztalitenisz Bajnokok Ligájában. A Szekszárdi AC
ott van a csapatok között. Tőrei Ferenc vezetőedző arra biztat mindenkit,
hogy menjen szurkolni péntek este 6-ról a sportcsarnokba. - INTERJÚ!!!
A hagyományokhoz híven idén is a simontornyai vár képtárában tartotta
évértékelőjét a megyei lovassport szövetség. Itt elhangzott, több olyan
megyei lovarda van, ahol hozzáértéssel, igazi műhelymunkában okítják a
lovagolni vágyókat. Elhangzott, hogy a megyében 1500-2000 ló van, a
pontos számot azért nem tudják, mert még mindig sok a jelöletlen,
lóútlevéllel nem rendelkező állat. A megyében az engedélyezett
fedezőmén 15 darab, és 85 hivatalos fedeztetés volt 2016-ban. A múlt
évben háromfordulós megyei bajnokságot sikerült lebonyolítani április
23-án Cecén, ahol 59 induló volt, augusztus 20-án, Tamásiban, 115
indulót regisztráltak, október 8-án, szintén Tamásiban 93 induló volt, írja
a teol.hu. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Marad még a többnyire erősen felhős, borongós
idő, csak nagy ritkán szakadozhat fel egy picit. Bárhol lehet egy kis eső.
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.

