01.31. – csütörtök 15.00
Interjút adott a távozó atomállamtitikár
Túrát szerveznek a Gemencbe
Gondban a méhészek
Lehet még csapadék
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. január 31-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Aszódi Attila paksi bővítésért felelős államtitkár január 15-én távozott,
azóta most szólalt meg először. Az index készített vele interjút. A
válásról nem árult el sokat, de elismerte, voltak súrlódások. Azt is, hogy
figyelni kell a Duna nyáron produkált példátlanul alacsony vízállására, de
a projektnek ez nem okoz gondot, az uniós jogi huzavonák miatt
azonban valóban késésben vannak. A késést azzal indokolta: az európai
uniós vizsgálatok alatt, 2015 novemberétől 16 hónapon át állt a projekt, a
fővállalkozói szerződés fel volt függesztve. Az egykori államtitkár azt
mondta, minden ellenkező híresztelés ellenére nincsen költségtúllépés a
projektben. Azt is elismerte, a Roszatom valamelyest túlvállalta magát,
egyszerre ugyanis többfelé építenek atomerőműveket: Üzbegisztánban,
Szerbiában, Egyiptomban, Törökországban, Kínában, Bangladesben,
Indiában, Fehéroroszországban, de Finnországban is. (hvg)
Negyedik alkalommal rendezi meg a Tolna Megyei Természetbarát
Szövetség a Bodor Árpád emléktúrát február 2-án Gemencben. További
részletek Dománszky Zoltán túravezetőtől. – INTERJÚ!!!
Jelentős kárt okozott a megyei méhészeknek is az a gyógyhatású
készítmény, amit az atka elleni védekezéshez használtak. Tolna
megyéből már december elején jelezték a méhészek, hogy baj van, áll a
teol.hu cikkében. Fipronil-szennyezés miatt megtiltotta az Oxxovar 5
százalékos
oldat
összes
gyártási
tételének
forgalmazását,
felhasználását, és kivonta a terméket a piacról a Nébih. Nagyernyei
Attila, a megyei méhész egyesület elnöke a lapnak elmondta, nagyon
érzékenyen érintette a méhészeket a hír, mert egy unió által is
támogatott, gyógyhatású készítményről van szó. Ráadásul biokészítménynek van kikiáltva. (teol)
Bravúros győzelemmel harcolta ki a továbbjutást a KSC Szekszárd női
kosárlabda csapata a lengyel Atrego Bydgoszcz (ártegó bidgoszcs) ellen

szerdán este a szekszárdi sportcsarnokban! Pihenésre viszont nincs
idő,mert a csapat rangadót vív most vasárnap a Sopron Bascet
otthonában, mondta Szabó Noémi szakmai igazgató. – INTERJÚ!!!
Szekszárdi plébános a világeseményen. A katolikus egyház legnagyobb
ifjúsági rendezvényét január 22. és 27. között tartották KözépAmerikában, Panamavárosban. Az esemény II. János Pál pápa
kezdeményezésére indult. A mostani a 34. világtalálkozó. Tolna megyei
fiatal nem volt a résztvevők között, viszont az egyik kísérő lelkipásztor
Petkó Tamás szekszárdi plébános volt, írja a teol.hu. Elmondta: először
egy előtalálkozón vettek részt Costa Ricában, negyven magyar fiatallal.
Köztük ketten voltak a Pécsi egyházmegyéből. Családoknál kaptak
szállást. Hétfőn indultak tovább Panamába a találkozó helyszínére, ahol
még további ifjúsági csoportok csatlakoztak hozzájuk. Sok lelki program
várt rájuk. A résztvevőket meglátogatta Ferenc pápa, és misézett is
Panamában. (teol)
„A tanév legeredményesebb Diákolimpia testnevelője” díjat vehette át a
napokban Budapesten Gulyás Péter. A BÁI Széchenyi István Általános
Iskola tanárát a 2017/2018-as tanévben nyújtott kiemelkedő versenyfelkészítői tevékenysége elismeréseként jutalmazták. Az iskola vezetése,
a kollégái, a diákjai és a szülők gratulációja mellett Filóné Ferencz
Ibolya, Bonyhád polgármestere is megköszönte a város Boros Dezsődíjas testnevelő-edzőjének eddigi, példaértékű munkáját, írja a
bonyhád.hu. (bonyhád.hu)
Végül az időjárásról: Kisebb csapadékra még számítani kell, ez lehet
havazás, vagy havas eső, esetleg ónos eső is, de sima eső is eshet. A
szél megélénkül. Viszont melegedés kezdődik. Szekszárdon a hajnali -1
fokról +9 fokig melegszik a levegő.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

