08.17 – hétfő 15.00
Az Európai Bizottság elnökének asztalán a Paksi erőmű
bővítésének ügye
Kevesebb tűzesethez riasztották az idén a megye tűzoltóit
Kutatnak a régészek Dombóváron
Még marad a szottyos idő, de legalább nincs hőség
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. augusztus 17-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egyenesen az Európai Bizottság elnöke dönt majd a Paksi bővítés
ügyében. Az Európai Bizottságban kiemelt politikai ügyként kezelik a
tervezetet. Négy kérdésben kerülhet Brüsszel homlokterébe az
építkezés – értesült az Eurológus című szaklap. Mint különösen
érzékeny ügyről, erről is a testület elnöke dönt, állítja az újság.
Júniusban már megindult a hivatalos eljárás arról, hogy a kormány állami
pénzből igyekszik-e támogatni az építkezést, és ez összhangban van-e
az EU vonatkozó szabályaival. Állítólag októberre várható az első
állásfoglalás. Az Euratom ellátási ügynökségnél fontos kikötés, hogy egy
atomerőműnek több potenciális beszállítója kell, hogy legyen. Ezért nem
hagyták jóvá első körben a fűtőanyag-ellátási szerződést, amely túl
hosszú kizárólagos jogot biztosított volna a Roszatomnak, hogy befűtse
a reaktort. Ezt a kezdeti időszakot tíz évre csökkentették. Nemrég
felröppent a pletyka, hogy az amerikai Westinghouse lehet az alternatív
szállító, amely megnyugtathatja az EU-s felügyelőket. Arról a
beadványról, hogy a kormány miért nem versenyeztette meg a projektet,
pedig a Roszatomon kívül lehetett volna más érdeklődő is, még nem
nyilatkozott az EU-s testület. Elképzelhető, hogy az eljárás sérti a
közbeszerzési szabályokat. Erről a Bizottság várhatóan év végéig foglal
állást, olvasható az index összeállításában. (index)
Érkezik a Waldorf módszer Paksra. A Tolna megyei kormányhivatal
ugyanis néhány nappal ezelőtt kiadta az Aranyhal Waldorf Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működési engedélyét,
azaz a paks-dunakömlődi óvoda és iskola hivatalosan is megnyithat
szeptemberben. Holnap a Nyitott Kapu Napon 14 és 19 óra között bárki
megnézheti az óvoda és az iskola felújított épületét. Hangos meghívó
Torma Dórától, a Paksi Aranyhal Waldorf Egyesület elnökhelyettesétől. INTERJÚ!!!

Kevesebb volt a dolguk azt elmúlt fél évben a Tolna megyei tűzoltóknak.
A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tiszti értékelőjén elhangzott,
hogy a lánglovagoknak 20 százalékkal kevesebb esethez kellett
kivonulniuk mit a tavalyi év hasonló időszakában. A tavalyi 633 esethez
képest, idén 530 alkalommal riasztották a tűzoltókat, és míg 2014 első
hat hónapjában 182 tűz esetet és 332 műszaki mentést rögzítettek,
addig az idei első félévben 159 tűzeset történt és 247 műszaki mentésre
volt szükség. A szén-monoxid-mérgezés gyanús esetek száma nőtt, de
ezt valószínűleg az magyarázza, hogy egyre több háztartásban van
érzékelő. A szabadtéri tűzesetek számának csökkenését a megelőző
hatósági tevékenységgel, valamint a tűzmegelőzési bizottság
munkájával és az igazgatóság lakossági tájékoztatásával magyarázzák.
A
hatósági
munka
során
számos
ellenőrzést
tartott
a
katasztrófavédelem. Komplex ellenőrzésre tizenegy alkalommal volt,
ebben a NAV, a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv, a
rendőrség, illetve a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség
is részt vett, mondta el Dr. Balázs Gábor igazgató. (teol.hu)
Két képeslapot ad ki a medinai önkormányzat, amelyeket szétosztanak a
falubeliek között azzal a feltétellel, hogy továbbküldjék. Részletek Vén
Attilától Medina polgármesterétől. - INTERJÚ!!!
Folyamatosan dolgoznak a régészek a Dombóvári vár romjai között. Az
már bizonyos, hogy a Dombai család főúri rezidenciája állt egykor a ma
Gólyavárként ismert helyen. Az önkormányzat felkérésére a Szegedi
Tudományegyetem Régészeti Tanszékének munkatársai végeznek
feltárást a várostól délre található terepen. A leletek és az előkerült
épületrészletek, falmaradványok révén egyre több információ áll
rendelkezésükre a Dombai család hajdani lakhelyéről, amelyet a XVIII.
század elején, az Esterházyak idejében robbantottak fel. A régészek a
tavaly megkezdett munkát folytatják. Akkor a vár felrobbantása során
ledőlt faltömbök kerültek elő. A bontási törmelékréteg alatti vastag
feltöltésből nagy mennyiségű, zömmel török kori, kisebb részben késő
középkori leleteket tártak fel. A leletanyag jelentős része kerámiatöredék volt, de kályhacsempéket, pipákat, ólom puskagolyókat és
ágyúgolyót is találtak. Az ásatás egyik legfontosabb feladata, hogy
tisztázzák a vár alaprajzát és kiterjedését. Az már tudható, hogy a
nyugati oldalon volt a kapu, a keleti részen fal zárta az épületet, az
északi és a déli szakaszokon pedig egy-egy palotaszárny állt. Fontos
célja a feltárásnak továbbá, hogy kiderítsék, erre az épületre vagy a
Dombóvár-Szigeterdő lelőhelyen feltárt középkori lakótoronyra
vonatkozik-e a dombói vár első, 1310-ből származó írásos említése,
emlékeztet a teol.hu. (teol.hu)

Végül az időjárásról: Egyelőre marad a nagyrészt borult, csapadékos,
olykor viharos idő. A hét második felében javul majd egy kicsit az idő, de
a kánikula már nem tér vissza. Kölesden a hajnali 18 fokról 25 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

