01.05 – csütörtök 15.00
Ismét a PaksII projekt uniós engedélyezéséről írtak
Németkéren minden gyermeket nevelő családot segíteni szeretne az
önkormányzat
A völgységi németek kényszermunkára hurcolására emlékeztek
meg
Kutya hideg idő lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. január 5-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Bár már egy párszor elhangzott a hír, de most úgy tűnik, hamarosan
valóban jóváhagyja a Paksi bővítésről szóló terveket az Európai
Bizottság. A Politico című uniós lap szerint Brüsszel végül valószínűleg
engedélyezni fogja a Paks II. beruházást. Ezt annak ellenére megteszik,
hogy aggályok merültek fel a Roszatom orosz állami atomenergetikai
konszernnel kötött szerződés kapcsán, amelyek szerint az ellentétes az
EU energiapolitikai irányelveivel, illetve a közbeszerzésekre és a tiltott
állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal. Az Európai
Bizottság nemrég váratlanul lezárta a paksi bővítéssel kapcsolatban a
közbeszerzések ügyében indított kötelezettségszegési eljárást, és sokak
szerint hamarosan a beruházás finanszírozásának ügyében indított
brüsszeli vizsgálat is lezárulhat, és ezzel hivatalosan is zöld utat kaphat
a projekt az Európai Uniótól. (privátbankár)
Hamarosan kiderül, milyen lesz Paks új logója. Ötszáznál is több
érvényes írásos és online szavazat érkezett a turisztikai és
városmarketing-bizottság logópályázatára, tudósít a Paksi hírnök. A
tervek már egy szűrésen átestek. A végső döntést január 10-ig hozza
meg az atomváros szakmai testülete. Ezt követően tartják majd az
eredményhirdetést. A nyertes pályázó jutalma 400 ezer forint. A
legjobbnak ítélt logó tervezője készítheti majd el a város arculati
kézikönyvét is. A település új szlogenje már fix: Paks, az együttműködés
városa. (paksihirnok)
Németkér az összes, helyi, gyermeket nevelő családot segíteni szeretné.
Hogy ezt hogyan is képzelik el, azt Horváthné Gál Erika mondja el. INTERJÚ!!!

Kiállítással, koszorúzással, könyvbemutatóval emlékezik a völgységi
németek elhurcolására a Bonyhádi Német Önkormányzat, a málenkij
robot kezdetének 72. évfordulóján. A bonyhádi és Bonyhád környéki
németeket 1945. január 2-án kezdték összegyűjteni a gimnázium
épületében, majd január 5-én és 7-én indították el őket a bajai
gyűjtőtáborba. Az önkormányzat az évfordulón a Vörösmarty Mihály
Művelődési Központban Völgységi németek a Donyec-medence
munkatáboraiban címmel kiállítást rendez, és bemutatják a közelmúltban
megjelent Málenkij robot Bonyhádon és környékén című kötetet, amelyet
a Völgységi Múzeum adott ki magyar és német nyelven. A Gulág
Emlékbizottság támogatásával nyíló kiállításon a helyi német
önkormányzat által összegyűjtött fotókat, írásos forrásokat, naplót,
verseket, levelezőlapokat, családtörténeteket mutatnak be. A tárlatot
később kilenc környező településen és a tervek szerint Bonyhád német
testvérvárosaiban is megrendezik. (evangelikus)
Egy tizenkét éves mucsfai kislány szorul segítségre. A kicsinek csontvelő
átültetésre van szüksége. A Magyar Szakszervezeti Szövetség Tolna
megyei szervezete szeretne segíteni rajta és családján, hogy biztosítsák
a műtét utáni felépülés biztonságát. Részletek Tukacs Imrétől, a
szervezet képviseletvezetőjétől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Az ország nagyrészén derült lesz az ég, de főleg
nyugaton előfordulhat egy-egy hózápor is. A szél viharossá fokozódhat.
Viszont iszonyat hideg lesz. Szekszárdon a hajnali -11 fokról -5 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

