12.21 – hétfő 15.00
A paksi bővítés felfüggesztését kéri a bíróságtól a Greenpeace
Nagyon odafigyelnek a karácsonyi forgatagra a rendőrök
Fejlesztés előtt a Dombóvári Sport Centrum
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. december 21-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A paksi bővítés környezetvédelmi engedélyezésének felfüggesztésére
kéri a Baranya Megyei Kormányhivatalt a Greenpeace Magyarország. A
szervezet szerint ugyanis több olyan vizsgálat is folyamatban van,
amelyek alapvetően befolyásolhatják az engedélyeztetést, három
ügyben az Európai Bizottság, egy továbbiban pedig a Nemzeti
Adatvédelmi és Információs Hatóság vizsgálódik. A természetvédők
szerint az új paksi blokkokról készült hatástanulmány annyira hiányos és
homályos, hogy annak alapján nem bírálható el az engedélykérelem. A
döntés elhalasztása lehetőséget adna a kormánynak arra is, hogy a
paksinál szélesebb körben tartson újabb közmeghallgatásokat,
tájékoztassa a lakosságot, és tisztázza a beruházással kapcsolatos
kérdéses pontokat, vélekedik a Greenpeace.(napi.hu)
Megnyerték a Fölszállott a pávát a Szekszárdi Bartinások. A verseny
összegzését Matókné Kapási Júlia művészeti vezetőtől hallja. INTERJÚ!!!
Kiemelten figyeli a bevásárlóközpontok és alkalmi kirakodóvásárok
környékét a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Ilyenkor leginkább
zseblopások miatt kapnak ugyanis bejelentéseket. Ezt Ön is kivédheti,
ha az értékeit nem hozzáférhető helyen, a ruházata belső részében
tartja. Továbbra se feledje, hogy a bankkártya mellett tilos tárolni a PIN
kódot, azt fejben kell tartani. Parkoláskor ne hagyjon a kocsiban jól
látható helyen értékes tárgyakat. Ha lehet, akkor a bepakolást is kijelölt
parkolóhelyen, térfigyelő kamera látószögében végezze. A kiadott
tájékoztató szerint, amennyiben bűncselekményt észlel először ne a
sértetett, hanem a rendőrséget értesítse, mert az így megtakarított idő
nagyban hozzájárulhat a tettesek kézre kerítéséhez. (police.hu)

Valódi turisztikai központtá fejlesztették uniós és állami forrásból az
ozorai várat. Ozorai Pipo XV. században emelt várkastélyának megújult
a környezete, pihenőparkkal, új kiállítóhellyel gazdagodott. A felújításról
Schranc Mónika a Pipó várkastély létesítmény vezetője mesél. INTERJÚ!!!
Átadták Nagymányokon a felújított művelődési házat és a
sportcsarnokot. A munkálatok 80 millió forintba kerültek. A két épület
homlokzatburkolást és hőszigetelést kapott, kicserélték a nyílászárókat,
az épületegyüttes energiahatékonysága jelentősen javult. A művelődési
házat az 1970-es években húzták fel a csarnokot pedig 2000-ben.
(hir.ma)
Fejlesztés előtt áll a Szuhay Sportcentrum Dombóváron. A város
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep
egyik edzőpályáját felszámolják, és ahelyett a sportcentrumban üzemel
majd egy pálya. Ennek következtében 2016 őszétől, ugyanúgy, ahogy
most is, három nagy és egy kis méretű pálya áll majd a sportolók
rendelkezésére – mondta Szabó Loránd polgármester. Ehhez azonban
fejlesztések szükségesek. Úgy tervezik, hogy áthelyezik az Ifjúsági
Sporttelep világítását a sportcentrumba, és a pálya talaját is felújítják.
Emellett digitális eredményjelző táblát szeretnének, illetve a lelátószékek
cseréjét, állandó büfé üzemeltetését tervezik. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Főleg a Dunántúlon várható némi napsütés, az
ország többi részén viszont marad a borongós, borult, szürke idő.
Csapadékra nem, maximum némi szitálásra lehet számítani. Gerjenen a
hajnali 3 fokról 11 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

