11.18 – szerda 15.00
Baj van a Paksi beruházás körül
Felkészült Tolna megye a földárverésekre
Megint elásták az új bort Dunakömlődön
Az évszakhoz képest meleg az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. november 18-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Bár ideiglenesen, de leállíthatja Brüsszel a Paksi bővítés folyamatát. Az
Európai Bizottság illetékes főigazgatóságának megítélése szerint a
magyar hatóságok eltértek a közbeszerzésre vonatkozó uniós
szabályoktól, amikor közvetlenül, pályáztatás nélkül adtak megbízást a
Roszatomnak a paksi atomerőmű kibővítésére - tudta meg a Bruxinfo. A
testület hivatalos felszólító levelet küld majd a magyar kormánynak erről,
melyre két hónapon belül kell reagálnia az Orbán-kabinetnek. A
Miniszterelnökség a Bruxinfo értesüléseire reagálva azt közölte: nem
sértette meg az Európai Unió közbeszerzési eljárásokra vonatkozó
szabályozását a Paksi atomerőmű bővítéséről szóló, 2014 januárjában
aláírt magyar-orosz kormányközi megállapodás. Hozzátették: a kormány
a bizottság minden kérdésére - ahogyan eddig, úgy a jövőben is részletes és minden kétséget eloszlató tájékoztatást ad. A kormány
továbbra is fenntartja, hogy a Paksi Atomerőmű kapacitás-bővítésének
előkészítése során mindenben a hatályos hazai, európai uniós és
nemzetközi jogszabályoknak megfelelően járt el. (privátbankár)
Felkészült a Tolna Megyei Kormányhivatal a földárverésekre, derült ki a
kormánymegbízott sajtótájékoztatóján. Dr. Horváth Kálmán szerint a
jogszabályi környezet, mely az árveréseknek tere ad, megnyugtató. A
hivatal azon munkatársai, akik az árveréseket vezetik majd, Pest
megyében szemlélőként vettek részt ilyen eseményeken. Tolna
megyében Szekszárdon, a Tormay Béla utcában lesznek a
földárverések, 229 ingatlan kerül kalapács alá. Ez összesen több, mint
5800 hektár földet jelent. A licitálni kívánó gazdáknak is volt idejük a
felkészülésre. Tájékozódhattak a kormányhivatal és a földalapkezelő
honlapján és az érintett polgármesteri hivatalokban. Tolna megyében a
kormányablakok tisztségviselői is az érdeklődők rendelkezésére állnak.
Ezen túl felhívta a figyelmet a legfontosabb feltételekre, amelyeknek meg
kell felelni ahhoz, hogy valaki állami földhöz jusson: helyben lakó

földművesnek kell lennie, a küszöbérték tíz százalékát letétbe kell
helyeznie, a 30 ezer forintos regisztrációs díjat be kell fizetnie, igazolnia
kell szerzési képességét, lakóhelyét, és, hogy semmi el ne maradjon,
kötelezően jogi képviselővel kell rendelkeznie. (teol.hu)
„Hitelesség és protokoll az életünkben” címmel lesz előadás holnap
17.30-kor a Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban. A programról
Görög Ibolya, előadó beszél. - INTERJÚ!!!
Megáldották majd elásták az újbort Dunakömlődön a présház-soron.
Évek óta ezzel a különleges rituáléval ünneplik a friss nedűt. A
dunakömlődi
présháztulajdonosok
és
borbarátok
Márton-napi
rendezvényének visszatérő vendége Mayer Mihály. Idén is a
nyugalmazott megyéspüspök áldotta meg a hegylevét. Ezt követte a
Dunakömlődi Borbarát Kör szertartása. Ekkor ássák el az újbort, és
emelik ki a földből a tavalyit. A társaság több mint másfél évtizede van
együtt, bázisuk, a dunakömlődi présház-sor az elmúlt évtizedekben
nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, kedvelt helye lett a Paksra
érkező vendégeknek. (teol.hu)
Programsorozattal ünnepli most pénteken és szombaton Sióagárdon
fennállásának 50. évfordulóját a Fecske Bábcsoport. A csapatról és a
programokról Pekari Bernadett, jelenlegi csoportvezető számol be. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Még egy picit kitart a szép idő. Bár megerősödik a
szél, és a reggelek kemény köddel indulnak, de az évszakhoz képest
meleg van, és sokat süt a nap. Sióagárdon a hajnali 5 fokról 16 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

