07.16 – szombat 15.00
Cáfolja a Roszatom, hogy nyugati embargót kockáztató lépést tett
volna
Sok dolga volt a katasztrófavédőknek a viharok miatt
Új játszóteret adtak át a Gemenci erdészek
Csapadékos, barátságtalan az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. július 16-án,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Roszatom cáfolja, hogy berendezéseket szállított volna a Krím
félszigetre – írja a Népszava. Az orosz cég így reagált arra a
Kommerszant című napilapban megjelent és a magyar sajtó által is
átvett információra, amely szerint egy az oroszokhoz csatolt ukrán
területen létesülő hőerőművi blokk számára vittek volna gépeket, ezzel
kockáztatva a nyugati szankciókat. A jelenleg érvényben lévő nyugati
büntető politikának egyik alapvetése, hogy az a cég, amely az
Oroszország által megszállt Krímben dolgozik, nem juthat
megrendeléshez sem az EU-ban, sem pedig az Egyesült Államokban.
Így a Roszatom is feketelistára kerülhet, ami meghiúsítaná az új paksi
blokk építését is – írta korábban a 444.hu. (gépnarancs)
Tolna megyében közel 100 esethez riasztották a tűzoltókat az egymást
követő viharok miatt. DolgoztakSzekszárdon, Decsen, Dombóváron,
Tamásiban, Nagykónyiban és Várdombon is. A részleteket most
megtudhatja dr. Ackermann Zsuzsannától a Tolna megyei
katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetőjétől.
Anyag
Kábítószer dílert fogtak a rendőrök Dombóváron még tavasszal. A férfi
lakásából jelentős mennyiségű drog került elő, derült ki a rendőrség most
kiadott közleményéből. A március eleji házkutatás során közel fél
kilogramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le. A nyomozók a
büntetőeljárás során további anyagokat találtak. A szakértői vélemény
alapján amfetamin, kokain, kannabisz, MDMA is megtalálható volt a
lefoglalt bűnjelek között. A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai a
27 éves férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer
birtoklása bűntett, valamint csekély mennyiségű kábítószer kínálásával
vagy
átadásával
elkövetett
kábítószer-kereskedelem
vétség

elkövetésével gyanúsítják. A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd a
bíróság az ügyészség indítványára elrendelte az előzetes
letartóztatását.(teol.hu)
Átadta Gemenc északi kapujában, az erdei vasút keselyűsi
fogadóépülete mellett létesített új játszóterét a Gemenc Zrt. Szekszárdi
erdészete. Fodermayer Vilmos, a szekszárdi erdészet vezetője
elmondta, hogy a létesítményt a közelben fészkelő, és az interneten is
megfigyelhető fekete gólya párról nevezték el.
Anyag
Eltűnt személyt kerestek, árvízvédelmet gyakoroltak Pakson a PAX
mentőcsoport és a Paksi Önkéntes Mentőszervezet tagjai a Paksi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében. Elsőként elméleti
felkészítés keretében az árvízi jelenségek elleni védekezés, a vízi
közlekedés és a vízből mentés alapvető szabályait tekintették át majd
úgynevezett ellennyomó medence kiépítésével gyakorolták az altalajon
átszivárgó víz, azaz buzgár elleni védekezést. A gyakorlat a Duna paksi
szakaszán folytatódott, ahol egy – a feltételezés szerint – a PaksGéderlak között menetrend szerint közlekedő kompról Dunába esett és
elmerült utast kellett megkeresni. A járási mentőszervezetek 2013-ban
alakultak meg Tolna megyében, elsőként a paksi katasztrófavédelmi
kirendeltség illetékességi területén a Pax Mentőcsoport. Azóta 9
települési önkéntes szervezet is működik itt. A tevékenységüket
pályázati támogatással is segíti a katasztrófavédelem. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Úgy tűnik marad az esős, szomorú, leginkább borult
idő, néha megerősödő széllel. Így túl meleg sem lesz. Szekszárdon a
hajnali 15 fokról mindössze 21 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

