03.23 – szerda 15.00
Hamarosan Tolnában is élesítik a szuper traffipaxokat
Valószínűleg nem lesz szivattyús energiatároló Pakson
Szekszárdon járt az államfő
Borongós az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. március 23-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Április 5-től üzemszerűen működnek a hivatalosan Véda közúti
intelligens kamerának nevezett új fix traffipaxok. Az Országos Rendőr
főkapitányság közleménye szerint véget ért a rendszer tesztje, és
készen áll az éles üzemre. Korábbi közlés szerint összesen 160
sebességmérő eszköz és 365 fixtelepítésű úgynevezett szuper traffipax
kezd majd el dolgozni. Ezek pontos helyét nem is titkolja a rendőrség, a
police.hu oldalon megnézheti Ön is egy térképen, hogy hol helyezkednek
el. Megyénkben, ahogy a környékbeli megyékben is 6 készüléket
helyezett el a rendőrség. Tehát van egy Dunaföldvárnál a 6-os úton,
Nagydorogon a 63-ason, Hőgyészen a 65-ös úton, Dombóváron a 611es úton, Szekszárdon az 56-os úton, Bonyhádon pedig a 6-os úton.
(teol.hu)
Nem kell feltétlenül szivattyús energiatározót létesíteni a két új paksi
blokk létesítése miatt – értesült a Világgazdaság energiapiaci körökből. A
projektet előkészítő vizsgálatokban ugyanis megállapították, hogy egy
ilyen létesítmény nélkül is működtethető az új atomerőmű, szabályozható
a hazai villamosenergia-rendszer, és kezelhető a megnövekedett
áramtartalékolási igény. Az ilyen energiatározó nagyon sokba is kerülne.
Korábbi számítások alapján egy hazai viszonyok között optimális, azaz
600 megawattos, 3600 megawattóra tározókapacitású és később
bővíthető szivattyús tározó 160-200 milliárd forintot vinne el. A vele
betárolható energiamennyiség kisebb, mint az országban évente
felhasznált áram egy tízezrede. (vg.hu)
Időben kell kérni a jövedelemigazolást. A főiskolák és egyetemek a
kollégiumi elhelyezéshez és szociális támogatásokhoz gyakran kérnek a
hallgatóktól ilyen dokumentmot, ami a család jövedelmi viszonyait
igazolja. A diákok jellemzően az utolsó napig várnak az igényléssel, de a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal már most készen áll arra, hogy kiszolgálja a

kérelmezőket. A részletekről Mózsik Szilvia a Tolna Megyei Adó- és
Vámigazgatóság igazgatási főreferense beszél. - INTERJÚ!!!
Az 1956-os dunai árvíz emlékére konferenciát rendeztek kedden
Szekszárdon, amelyen részt vett Áder János államfő is. A konferencia
napja egybeesett a víz világnapjával. 1956-ban a víz pusztító hatalmát
élték meg az emberek egy olyan árvíz során, amelyhez hasonlót még
sohasem láttak addig. A többméteres jégtorlaszok miatt tovább folyni
nem tudó Duna oldal irányban keresett utat. Ötvennyolc helyen törte át a
gátat, 39 településről 57 ezer embert kellett kitelepíteni, de így is 5
ember esett áldozatul, falvak dőltek romba, és óriási károk keletkeztek.
Az államfő most arról beszélt, hogy az emberi tevékenység drámaian
befolyásolja a Föld klímáját. A köztársasági elnök, később borral locsolta
meg a Bátaszéki molyhos tölgyet, mely Magyarország fája lett, és az
idén akár Európa fája is lehet. (vs.hu)
EKG gépet a kapott Szekszárdi Balassa János Kórház Aneszteziológiai
és Intenzív terápiás Osztálya, melyet a Mosolyért Alapítvány
adományozott az intézménynek. Beszámoló Nagy István, alapítványi
elnöktől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Megint felhők jönnek, és ez bizony esőt is jelent,
meg némi szelet. Aztán, később ismét felszakadozik az ég. Szekszárdon
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.

