12.22 – kedd 15.00
Folytatódnak az egyeztetések a Paksi bővítésről az unióval
Főigazgatót vált a Balassa János kórház
Megvan kik hasznosíthatják a tolnai holtágat
Marad a párás idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. december 22-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Megszerezte a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos számos
kérdésben az Európai Bizottság jóváhagyását Magyarország – mondta
Aszódi Attila, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős kormánybiztos az
Origónak. A folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban Aszódi
elmondta: az egyik az állami támogatás kérdése, a bizottság erről
mélyreható vizsgálatot indított. A kormánybiztos kijelentette: ez egy új
szintje a konzultációnak, amely ennek köszönhetően nyitottabbá is válik.
A másik eljárás a Paks II-törvénynek az adatok nyilvánosságát érintő
ötödik paragrafusára vonatkozik – itt a környezetvédelmi főigazgatóság
intézett kérdéseket a kormányhoz. A politikus kiemelte: nagyon pozitív
jelzés, hogy a paksi bővítést olyan beruházásnak tartja a bizottság,
amely összhangban van az euratom egyezménnyel. Ennek
megállapítására korábban Brüsszel több testület munkáját is figyelembe
vette. Ezek a körülmények azt bizonyítják, hogy vélhetően sikerül
megállapodni a most még nyitott kérdésekről is az Európai Bizottsággal.
(magyarhirlap)
A rendőrség – az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében
– kiemelt figyelmet fordít a különböző bevásárló- és üzletközpontok,
alkalmi kirakodóvásárok helyszínére, piacokra, pályaudvarokra,
pénzintézetekre, valamint a nagyobb tömegeket vonzó helyszínekre.
További részletek Huszti Gábor sajtóreferenstől. - INTERJÚ!!!
Kondákor István professzort dr. Németh Csaba váltja január 1-től a Tolna
Megyei Balassa János Kórház főigazgatói posztján. A most távozó
vezető még a nyáron, ideiglenesen vette át a posztot, miután elődje dr.
Muth Lajos, nyugállományba vonult. A megbízott vezető visszaveszi a
neurológiai osztály irányítását. A professzor a teol.hu-nak azt mondta,
örül, hogy ismét a gyógyító munkára koncentrálhat. (teol.hu)

Hatvan különféle új orvosi berendezést vásárolt a Pécsi
Tudományegyetem Klinikai Központja mintegy 2,2 milliárd forintnyi uniós
támogatás felhasználásával. A főként a műtéti szakmákat és a
diagnosztikát érintő fejlesztésben tizenegy klinika és kórházi részleg
vesz részt. A PTE Klinikai Központja az egész Dunántúl egyik
legnagyobb és legkorszerűbb egészségügyi intézménye, amely több
százezer ember ellátásáról gondoskodik. Az ehhez a munkához
szükséges eszközparkot sikerült most fejleszteni. Professzor Kollár Lajos
mondja el, hogy pontosan milyen eszközöket szereztek be. - INTERJÚ!!!
A következő tíz évben is a Tolnai Horgász Egyesület kezelésében marad
a tolnai Északi-holtág. Erről a tolnai képviselő testület döntött legutóbbi
ülésén. A korábbi szerződések az év végével járnak le, és ezek
megújítására az önkormányzat meghívásos pályázatot hirdetett. Az
Északi-holtágat 2001 óta a Tolnai Horgász Egyesület kezelte, 2007-től
az egyesületnek nem kellett bérleti díjat fizetnie. A vízterület
halgazdálkodási hasznosítására első körben három szervezet
jelentkezett, ám mindegyik csak jelképes összegű bérleti díjat ajánlott. A
képviselők azonban úgy ítélték meg, hogy a holtág nagyságához,
hasznosítási lehetőségeihez és a Déli-holtágért ajánlott díjakhoz képest
ezek az összegek aránytalanul alacsonyak. Ezért érvénytelennek
nyilvánították az eljárást, és új pályázatot írtak ki, immár haszonbérleti
díj-minimum kikötésével, emlékeztet a teol.hu. A két cég közül a Tolnai
Horgász Egyesület ajánlott magasabb, évi 400 ezer forint bérleti díjat. A
Déli-holtág hasznosításáról már korábban megszületett a határozat. Ezt
a vizet 2013 óta a Tolnai Dunáért Egyesület kezelte. Itt a gazdálkodást
évi félmillió forintért a tolnai halértékesítő és Kisállattenyésztő
Szövetkezet végezheti. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Ismét egyre borongósabbá, ködösebbé válik az idő.
Csapadékra nem kell számítani, maximum egy kis szitálásra. Szedresen
a hajnali +1 fok után 6 fok körül alakul a maximum.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

