07.15 – szerda 15.00
Hadrendbe állították a NATO radart Medinán
Gázömlés miatt kellett 40 embert kitelepíteni ideiglenesen Pakson
Kiállítással zárult az Őcsényi művésztelep
Megint kellemes nyári idő van
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. július 15-én, szerdán,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Hadrendbe állt a medinai háromdimenziós NATO-radar. A szerkezet
szolgálat kezdésével vált teljessé a magyar légtérellenőrzés, mondta a
honvédelmi miniszter a helyszínen. Hende Csaba hangsúlyozta, hogy az
állomás nemcsak Magyarország, hanem az egész NATO légterének
védelméhez hozzájárul. A katonai szövetség saját költségvetéséből állta
az építés 94 százalékát, és a radar élettartama alatt, 2033-ig a működés
költségeihez is forrást biztosít. A miniszter emlékeztetett arra, hogy az új
radarállomásról még a Horn-kormány döntött 1998-ban, azonban 2010ig mind a Zengőre, mind a Tubesre tervezett beruházás meghiúsult a
helyiek ellenállása miatt. A tárcavezető szerint azonban Medinán az
emberek saját akaratukból és jól felfogott érdeküket követve álltak az
ügy mellé. A szerkezet hadrendbe állítási ünnepségéről Vén Attila,
Medina polgármestere számol be Önnek. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink!
Hol iszonyatos kánikula van, hol meg orkán erejű szél, és hideg.
Résszint erről tartottak a hét elején 2 napos munkaértekezletet a Bodribirtokon az unió 7. keretprogramjában szereplő „Impressions” Projekt Felkészülés a rendkívüli időjárási eseményekre program tudósai. Az unió
27 országára kiterjedő, 4 éves klímakutatási programban
Magyarországról Szekszárd és Veszprém városok vettek részt. A
programról Baka Györgyöt, a Zöldtárs Alapítvány elnökét hallja. INTERJÚ!!!
40 embert kellett hétfőn kitelepíteni Pakson. Gázömlés miatt kellett
elhagyniuk az otthonaikat, mert egy építőanyagot szállító pótkocsis
teherautó kanyarodás közben kidöntött egy kerítést hétfőn este. A
kerítésbe beépített gázvezeték teljes keresztmetszetében eltörött, és a
sérült vezetékből ömlött a gáz. A kitelepítést a katasztrófavédelem
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helyreállították a sérült vezetéket, mely után mindenki visszatérhetett
otthonába. (teol.hu)
Kiállítással zárult az Őcsényi Gránátalma Hagyományőrző Egyesület
művésztelepe. Az alkotótáborba az ország több pontjáról érkeztek, ki
hosszabb, ki rövidebb időre. A három hét során a művésztelepen készült
festményekből összeállított válogatás a polgármesteri hivatalban látható.
Az 1991 óta működő művésztelepet Cs. Vasváry Ibolya festőművész
hívta életre. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Egy meleg frontnak köszönhetően ismét kellemes
nyári idő van. Egyre kevesebb a felhő az égen, és egyre többet süt a
nap. Zombán a hajnali 18 fokról 33 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács támogatásával a
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

