01.23 – péntek 15.00
Szentpéterváron már épül egy olyan atomerőmű, mint amilyet
hazánkba terveznek
Új szociális rendelet Pakson
Problémák az egyik Dombóvári önkormányzati cégnél
Egyre hűvösebb lesz az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. január 23-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Nagyon dolgoznak a PAKS II. tervezésén. A beruházásért felelős
kormánybiztos azt mondta, hogy jelenleg Szentpéterváron épülnek
ugyanolyan blokkok, mint amilyeneket Pakson húznak majd fel. Ám az új
atomerőmű terveit hozzá kell igazítani az itteni körülményekhez. Olyan
adatokat kell számba venni, mint a külső hőmérséklet, vagy a talajvíz
szintje. A fejlesztésre kijelölt telephely alap adatai rendelkezésre állnak,
melyeket át is adtak az orosz tervező intézetnek. Amint megvannak a
friss értékek, azokkal is kiegészítik a régieket. Jelenleg készülnek a Paks
specifikus tervek, mondta Aszódi Attila kormánybiztos. (teol.hu)
Módosította szociális és gyermekjóléti ellátásokról és az igazgatás helyi
szabályozásáról szóló rendeletét Paks képviselő testülete. Minderre
azért volt szükség, mert március 1-étől a törvény szerint megszűnik a
méltányos
ápolási
díj,
a
méltányos
közgyógyellátás,
az
adósságcsökkentési, illetve a normatív lakásfenntartási támogatás, és a
folyamatban lévő ügyeket ennek megfelelően kell kezelni. A méltányos
ápolási díj eddig betegbiztosításnak és szolgálati időnek minősült, ezért
különösen fontos, hogy az érintettek felkészüljenek a változásra. Az
alanyi ápolási díj megmarad, megállapítása a járási hivatal hatáskörébe
tartozik, miként az alanyi és normatív közgyógyellátás is. Utóbbi
esetében a február 28-ig beadott kérelmeket a régi rendszer szerint
bírálják el, ugyanúgy mint az adósságkezelési támogatást – írja a
teol.hu. A város eddig is biztosított forrást az állami mellett a szociális
ellátásokra, amelyet a jövőben is e célra kívánnak fordítani. (teol.hu)
Szabálytalanságot találtak az egyik dombóvári önkormányzati cégnél. Az
Állami Számvevőszék végzett ellenőrzést, és hasonló problémákat
fedeztek fel egy szegedi és a pécsi társaságnál is. Dombóváron a
leltározással nem volt elégedett a központi szervezet. Az Öko-Dombó

Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kezeli és
gyűjti a mintegy 20 ezer lakosú városban a szilárd hulladékot. Az
ellenőrzés egyébként a hibák mellett azt is kimutatta, hogy jelentősen
javult a kft. gazdálkodásának számviteli szabályozottsága. Az ÁSZ 2014ben 36 helyszínen kezdte meg az önkormányzati, illetve önkormányzati
többségi tulajdonú hulladékgazdálkodó és távhőszolgáltató gazdasági
társaságok működésének értékelését. (origo)
Pálinka a tűzben. Ez egy recept pályázat volt, melyet a harci Brill
Pálinkaház és a Pécsi Borozó gasztronómia magazin közösen hirdetett.
Holnap az is kiderül kik lettek a legjobbak. Az ünnepélyes
eredményhirdetés után a legjobb pályázatokat meg is lehet kóstolni.
További részletek Krizl Edittől a Brill Pálinkaház egyik ügyvezetőjétől. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
A szekszárdi Zeneiskolában tartott előadást Hende Borbála
pszichológus, a „Kényszeres hajtépegetés és ami csak annak látszik”
címmel. A pszichológus hangsúlyozta, hogy ez a viselkedési forma
leginkább gyermekkorban alakul ki. Hogy hogyan kezeljük a pszichés
zavart, arról a szakembert kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: A hétvégén is megmarad a barátságtalan, borongós
idő. Annyi lehet a változtatottság, hogy az esőt a havazás követi, és
egyre hidegebb lesz. Szombat hajnalban Szedresen 3 fok valószínű, a
maximum meg 5 fok körül alakul.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

