11.17 – kedd 15.00
Megtartották a paksi bővítés előtt kötelező lakossági
meghallgatásokat
Megépül a Gerjen és az atomerőmű közötti út
Új épületben Szekszárdon a Családtámogatási és
Társadalombiztosítási hivatal
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. november 17-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Lezárult a két új paksi atomerőművi blokk környezetvédelmi
engedélyeztetésének lakossági meghallgatásokból álló szakasza,
jelentette be az atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős
kormánybiztos. A hazai áramellátás 36 százalékát adta a Paksi
Atomerőmű, 15 százalékát lignit- és szénüzemű erőművek, a többit
gázüzeműek és megújuló alapúak, hangsúlyozta Aszódi Attila. A Mavir
előrejelzése szerint 2030-ig az országban – részben a leállítandó
erőművek helyére, részben az import várható esése miatt – több mint
7000 megawattnyi új kapacitást kell létesíteni. A Paks II beruházás előtt
41 hazai közmeghallgatást tartottak. A legtöbb kérdés nem a
környezetvédelemmel
kapcsolatban
érkezett,
hanem
a
munkahelytemetés érdekelte leginkább az embereket, mondta a
kormánybiztos. (vg.hu)
A kormány tervei szerint megépül a Gerjent Pakssal, pontosabban az
atomerőművel összekötő út. Gerjen ezzel két városhoz is tíz percnyi
közelségbe kerül. A 9,6 km hosszú szakasz építésére kiírta a pályázatot
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A fejlesztés legalább 10 éve van
terítéken. Ha készen lesz az út, az eddigi zsákfalu bekerülhet például a
közlekedési vérkeringésbe, Szekszárd-Kalocsa között alternatív
útvonalat jelenthet. Érdekes, hogy Kalocsa lesz a legközelebbi város,
mert míg Szekszárd 28-30, Paks körülbelül 15 kilométernyi autózással
lesz elérhető, addig a Bács-Kiskun megyei város távolsága csupán 10
kilométer. Ez a szolgáltatások, egészségügyi ellátás terén jelent új
lehetőségeket. (teol.hu)

Múlt héten hétfőn rendezték meg a Vállalkozói Szalon Est utolsó előtti
előadását. Az esemény témája "Az iszlám és a migráció " volt. Az
elhangzottakról Illés Tamás szervező számol be. - INTERJÚ!!!
Hétfőn
adták
át
a
Tolna
megyei
Családtámogatási
és
Társadalombiztosítási Főosztály megújult irodaépületét Szekszárdon. A
fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretébe illeszkedik, és Uniós
pénzből valósult meg. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a
Tolna Megyei Kormányhivatal által közösen összehozott beruházás
keretében megújult a rehabilitációs vizsgálatok és a döntéshozatal
helyszínéül szolgáló épület, és a munkához szükséges eszközrendszer
is. Ez már igazodik az ügyfelek és a kormánytisztviselők speciális
igényeihez is. (közl.)
A Magyar Rákellenes Liga csütörtökön, délután 5-től "Az egészséges
mindennapok" címmel előadást hirdet, A Babits Kulturális Központba. A
hangos meghívó Monszpart Sarolta tájfutó világbajnok, előadótól hallja. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Érkezik egy esőket hozó felhőzettömb. Persze ez
részint ki is adja majd a tartalmát, de aztán ismét felszakadozhat az ég.
Tengelicen a hajnali 8 fok után 18 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

