07.03 – péntek 15.00
A kormánybiztos szerint nem lesz drága a fejlesztés után sem a
paksi áram
47 tolnai önkormányzat ad ingyenesen enni a gyerekeknek
Jó minőségűek a tolnai élő fürdővizek
Iszonyatos hőség jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. július 3-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A villamos energia alacsony kitermelési ára miatt a Paks II beruházás
garantált átvételi ár, illetve állami támogatás nélkül is megtérülő lesz. Ezt
Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős
kormánybiztos jelentette ki. A szakember kifejtette: három tényező
határozza meg, hogy az erőmű-beruházás megtérülő lesz-e. Kérdés,
hogy az erőmű milyen önköltségi áron termeli a villamos energiát, azt
milyen áron lehet eladni a piacon, illetve mennyi energiát képes termelni
az erőmű évente és az élettartama alatt. Az Energiaklub néhány nappal
ezelőtt tett közzé egy gazdasági modellszámítást, amely alapján az
erőművet üzemeltető cég akkor lesz működőképes, ha jelentősen
emelkedik az ár, amelyet az áramért kap, vagy ha tartósan állami
támogatásban részesül. A kormánybiztos szerint azonban az
Energiaklub által publikált tanulmány alulbecsüli a piaci árat és az
előállítható villamosenergia-mennyiséget, illetve felülbecsüli a termelési
költségeket. A magyar állam számításai szerint az erőmű 17 forintért tud
majd előállítani egy kilowattóra villamos energiát, a lakosság
kilowattóránként 40 forintért kapja az energiát, és a várakozások szerint
a piaci ár jelentősen nőni fog a következő időszakban. (mti)
Tolna megyében 47 önkormányzat látja el ingyenes étkeztetés
keretében a rászoruló gyerekeket a nyári szünetben. Erre a megemelt
összegű állami támogatás ad lehetőséget. A legnagyobb összegű
támogatást, majdnem 5 millió forintot, a megyeszékhely nyerte el. Értény
4,5, Dombóvár 3,5 millió forintot kapott. Nagyszokolyon 3,1, Faddon 2,8
millióval járul hozzá az állam ahhoz, hogy legyen ingyen ebédjük nyáron
is a rászorulóknak. Szekszárdon az idén 257 gyerek 44 napig részesül
ingyen ebédben, amit a Garay János Általános Iskolában lehet
elfogyasztani, vagy onnan éthordóban elvinni. Az étkeztetés június 12-én
kezdődött, és augusztus 14-ig tart. (teol.hu)

Jó minőségűek Tolna megyei vizei. Térségünkben természetes
fürdőhely, az elmúlt évekhez hasonlóan két helyen van. A pancsolni
vágyók így a Fadd-Dombori Holt-Duna ágnál, valamint Szálkán a
víztározó tóban hűsölhetnek. A kiváló, illetve a jó minősítés azt jelenti,
hogy az elmúlt négy évben a vizsgált strand vize minden vizsgálat
időpontjában megfelelő minőségű volt – eltérés csupán a megfelelőség
szintjében fordult elő. Ezt európai Uniós szabványok határozzák meg.
(orinetpress)
A "Sintértelep helyett menhely" program keretében holnap a Kíra
Völgységi Kutyamentő Egyesület önkénteseket toboroz a leendő
menhely területére. A nap programjáról Fila-melláné Kiss Melinda az
egyesület vezetője beszél. - INTERJÚ!!!
Szintén szombaton Keszeg-Fesztivált rendeznek Bátán a nagy-szigeten.
A programokról Huszárné Lukács Rozália polgármestert hallja. INTERJÚ!!!
A Szekszárdi szabadidős Kerékpáros Egyesület szervezésében ma és
szombaton rendezik meg Szekszárdon a 12. Sajó Péter Emlékversenyt,
mely egyben Nemzetközi Kerékpárverseny is. A két napos erőpróba
szakaszairól és az útlezárásokról Schneider Gábor az egyesület
vezetője, edző beszél. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Ne feledkezzen meg róla, hogy hőség riasztás lesz
holnaptól érvényben. Ráadásul a legmagasabb szintű, mely annyit jelent,
hogy a napi középhőmérséklet nem esik 27 fok alá. Továbbra is nagyon
sokat süt a nap, eső, szél, felhők nem nagyon várhatóak. Sióagárdon a
hajnali 18 fok után 33 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács támogatásával a
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

