09.30 – szerda 15.00
A paksi bővítésről tájékoztatta az osztrák sajtót a kormánybiztos
Brüsszelben tárgyalt az atomerőmű fejlesztéséről a
Miniszterelnökséget vezető miniszter
12 tolna megyei háziorvosi státusz már jó ideje betöltetlen
Változóan felhős, őszi idő van
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. szeptember 30-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Szigorú uniós, magyar és nemzetközi előírásoknak megfelelően járnak el
a paksi atomerőmű tervezéskor, ezért azt számos biztonsági rendszerrel
látják el. Ezt Aszódi Attila nyilatkozta a Die Presse című osztrák
napilapnak. Az atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős
kormánybiztos elmondta, a nagyon valószínűtlen, de súlyos
következményekkel járó kihatásokat is végigvették a környezetterhelési
tanulmányban. A Duna felmelegedéséről szóló vizsgálatok azt mutatják,
hogy ez a folyó állat- és növényvilágát nem fogja veszélyeztetni. Az
újságíró felvetésére, miszerint az osztrák környezetvédelmi minisztérium
szerint aggasztó, hogy orosz technológiával készült atomerőmű épülhet
Ausztria közelében, a kormánybiztos azt felelte, hogy ezek a kijelentések
inkább az osztrák belpolitikának szólnak, és kevesebb közük van a
bővítéshez. (24.hu)
Brüsszelben tárgyalt a Paksi bővítésről a Miniszterelnökséget vezető
miniszter. Az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának
vezetőjével és az Európai Unió versenyjogi ügyekért felelős biztosával
egyeztetett Lázár János az atomerőmű fejlesztéséről. Elsősorban az
engedélyeztetési eljárások menetét tekintették át a felek, és a
Miniszterelnökség közlése szerint megállapították, hogy a munka
megfelelően halad. Az is kiderült, hogy nincs érdemi akadály a
beruházás előtt, ugyanakkor egy közösen elfogadott, pontos ütemtervre
van szükség annak érdekében, hogy a beruházás megfelelően haladjon.
(vg.hu)
Továbbra sem találnak háziorvost a mözsi IV. számú körzetbe.
Áprilisban írta ki az önkormányzat a 9. pályázatot, de arra sem
jelentkezett senki. A képviselők nem adják fel, újabb pályázatról
döntöttek a legutóbbi ülésükön. Tolna megyében az Országos

Alapellátási Intézet szeptember elsejei adatbázisa szerint 12 olyan
háziorvosi körzet van, amely tartósan betöltetlennek minősül. Bátán
megoldódni látszik a helyzet, derül ki a teol.hu összeállításából.
November 1-től dr. Nedók Pál az aki gyógyítja a helyieket. 10 éve
betöltetlen viszont a Gyulaji körzet, és Gyönkön is csak helyettesítéssel
tudják megoldani a gyermekek háziorvosi ellátását. Az Országos
Egészségügyi Pénztár a kormány segítségével pályázatot írt ki a
betöltetlen körzetekre. A doktorok 6 és 10 millió forint közötti szabadon
felhasználható összeget kapnak abban az esetben, ha a tartósan
betöltetlen praxisok egyikét átveszik. (teol.hu)
Átadták a felújított Árpád utcát Bonyhádon. Az út és járda rekonstrukció
61,7 millió forintba került. Ezzel együtt a Budai utca páros oldali járdáját
is rendbe tették, önkormányzati finanszírozásból, 8,4 millió forint
összköltséggel. (teol.hu)
Három kiállítás is nyílik holnap a Paksi Képárban. Hangos meghívó S.
Szabó Gabriellától az intézmény szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Regöly újratelepítésének 300 éves évfordulója alkalmából a helyi
Karitász Csoport jóvoltából a falu öt történelmi korszakát ábrázoló
terepasztal készült. Ezt a közelmúltban mutatták be a közönségnek. A
Karitász Csoport a későbbiekben az általános iskolában szeretné
elhelyezni a terepasztalt, hogy a regölyi gyerekek úgy nőhessenek fel,
hogy ez az alkotás az élményeik szerves része lehessen, és elősegítse
kötődésüket a szülőfalujukhoz. A terepasztal költségeit a Pécsi
Püspökség finanszírozta, tulajdonosa a Regölyi Római Katolikus
Egyházközség, írja a teol.hu. (teol.hu)
Kicsiket és nagyokat is várnak pénteken a medinai Művelődési Házban,
a mesemondó napra. Akik szeretnének elmerülni ebben a világban,
azokhoz szól most Vén Attila polgármester. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egyre kevesebb a felhő az égen, bár térségünkben
megjelenhet egy-egy nagyobb gomolyfelhő is. Csapadékra viszont
továbbra sem kell számítani, és a szél is enyhe marad. Harcon a hajnali
7 fokról 19 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

