04.23 – csütörtök 15.00
A rendőrség napján nincs ügyfélfogadás a kapitányságokon
Már tesztelik a medinai lokátort
Az oroszok szerint meglesz a Paksi bővítéshez a 40 százalékos
magyar beszállítói arány
Jönnek a felhők
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. április 23-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Pénteken ünnepel a rendőrség. Ugyanis ez Szent György védőszent
napja. Ezért pénteken egész nap a megyei kapitányságokon, a
rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeket szünetel
az ügyfélfogadás, mely természetesen igaz Tolna megyében is. De a
bejelentéseket ekkor is várják a rendfenntartók. (police.hu)
Átadták a főként turisztikai jelentőségű Báti-kereszt Kilátót. Ha van kedve
és ideje, érdemes oda el kirándulni. Hogy miért, azt most megtudhatja
Janács Gergelytől a Gemenc Zrt. Bátaszéki erdészetének vezetőjétől. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Jól halad a medinai lokátor tesztelése. Az új berendezés máris javította a
légtérellenőrzés információ ellátottságát – jelentette a Honvédelmi
Minisztérium a Népszabadságnak. A rendszer tesztelése májusban
fejeződik be, és az eredmények értékelése után várhatóan júliusban áll
hadrendbe a lokátor. A 800 lelkes település lakói arra számítanak, hogy
falujuk központi támogatáshoz jut, és gyorsabban fejlődik. Ez a számítás
bevált, hiszen a HM 100 millió forintot adott a falunak arra, hogy legyen
önereje a fejlesztési pályázatokhoz. (hvg.hu)
Ma délelőtt adták át az év rendőre díjat Bonyhádon. Az elismerésről,
továbbá az önkormányzat és a rendőrség viszonyáról Filóné Ferencz
Ibolya, a település polgármestere ad tájékoztatást. - INTERJÚ!!!
Teljesíthető a 40 százalékos magyar beszállítói arány a Pakson
építendő, két új blokk esetében, írja a Világgazdaság. A tervezéssel, a
reaktorral és annak szerelésével kapcsolatos megbízások elsősorban

orosz kivitelezők fogják teljesíteni, a magyarországi vállalatok feladata
főként a többi szerelésre és az építésre koncentrálódik. Az építésen
belül a magyar hányad mintegy kétharmadosra várható. A hazai cégekre
elsősorban például egyes szivattyúk, hőcserélők és más berendezések
szállításakor juthat szerep. Mindezt a kivitelezéssel megbízott orosz
fővállalkozó mondta el magyar újságíróknak Minszkben. Valerij
Limarenko a Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy az egyik legfőbb
berendezésnek számító turbinából a világon elérhető, legjobb
technológiájú gyártmányt kívánják majd beépíteni. Gyakorlatilag európai
termékről lesz szó, vagyis a Siemens és az Alstom jöhet számításba.
Mellettük azonban más társaság is képbe kerülhet, és olyan orosz cég is
van,
amely
képes
ilyen
turbinát
gyártani.
A
beszállítót
versenytárgyaláson fogják kiválasztani. (vg.hu)
Végül az időjárásról: Jó sok felhő érkezik délnyugat felől, így egy picit el
kell búcsúzni a naptól, és megbarátkozni az esővel. Zivatarok idején a
szél is megélénkülhet. Ennek ellenére nem lesz hideg. Szálkán a hajnali
11 fok után 22 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

