02.28 – kedd 15.00
Az engedélyeztetési munkákat végzik Paks II kapcsán
Két ovi is új mosdókat kapott Szekszárdon
Értékelték Tolna megye közbiztonsági helyzetét
Érkezik egy hidegfront
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. február 28-án,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Hamarosan két új engedélyt is megkaphat a Paks II. projekt, de az orosz
hitel lehívásával még várni kell, mondta a Világgazdaságnak Aszódi
Attila, a beruházásért felelős kormánybiztos. A szakember szerint ez
alapvetően befolyásolja a projekt előkészítésének ütemezését, mert nem
dolgozhatnak az új blokkok műszaki tervein vagy az előzetes biztonsági
jelentésükön, de bizonyos tevékenységek, például a projekt
környezetvédelmi- és telephely-engedélyezése haladhat előre. A Paks 2
projekt telephely-engedélyét tavasszal adhatja ki az Országos
Atomenergia Hivatal, illetve a másodfokú, jogerős környezetvédelmi
engedély is hamarosan megérkezhet. Persze ezeken túl még nagyon
sok további engedélyre lesz szükség. A legjelentősebb létesítési
engedélykérelem összeállítása, benne az Előzetes Biztonsági
Jelentéssel. (vg)
Két Szekszárdi óvoda is új gyermekmosdókat kapott. Mindkét intézmény
a Gyermeklánc Óvoda tagja. A Perczel Mór utcaiban öt gyermekmosdót,
míg a Kertvárosi óvodában egyet újítottak fel. A Perczel utcai oviban
152, a Kertvárosban 140 kisgyermekről gondoskodnak az óvónénik. A
munkaterületet a múlt év decemberében adták át egy szekszárdi
vállalkozónak, aki jóval a határidő lejárta előtt, jó minőségben újította fel
a gyermekmosdókat. A munkának nem csak a burkolatok cseréje volt a
része, hanem a csempék alatt a régi, elkopott szerelvényeket is ki kellett
cserélni, írja a teol.hu. (teol.hu)
Többek mellett a térség közbiztonsági helyzetét is értékelte a Tolna
megyei Bűnmegelőzési tanács, soros ülésén. Az elhangzottakról Ribányi
József a megyei önkormányzat alelnöke tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Nagy volumenű haderő-fejlesztési program indítását jelentette be
nemrég a honvédelmi miniszter. Ennek része az önkéntes tartalékos

egységek gyarapítása. Tolna megyében az utóbbi időben megnőtt az
érdeklődés mind az önkéntes tartalékos, mind a szerződéses katonai
szolgálat iránt – mondta el a teol.hu-nak Kvanduk Tamás őrnagy, a
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnoksága Szekszárdi Irodájának vezetője. A tartalékos rendszer
felépítéséről elmondta, hogy annak egyik részét az önkéntes védelmi
tartalékosok alkotják, akik a katonai objektumok fegyveres őrzését látják
el, de bevethetőek például katasztrófavédelmi helyzetben is. A
szélesebb rétegeket érintő kör az önkéntes műveleti tartalékosoké.
Szolgálatra jelentkezni a megyei toborzó irodákon, például Szekszárdon
lehet. Feltétel a betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság, a
büntetlen előélet. (teol.hu)
Az már most biztos, hogy március 11-én több platán fával lesz
gazdagabb Szekszárd. A Zöld Társ alapítvány ülteti majd el a
növényeket, de ehhez segítő önkénteseket is keresnek, mondta el Baka
György az alapítvány vezetője. - INTERJÚ!!!
Négyszázharmincan álltak rajthoz vasárnap délelőtt a Forralt Borvidék
Terepmaratonon, melynek bázisául az idén a Bodri Pincészet és
Szőlőbirtok szolgált. A három távon meghirdetett Forralt Borvidék Bodri
Trail Terepmaraton férőhelyei már hónapokkal a rajt előtt beteltek – tudta
meg a Kadarka.net Csillag Balázs szervezőtől. Mint mondta, a
versenyzők létszámát az útvonal sajátosságai miatt korlátozták, az
útvonalon ugyanis akadtak keskenyebb részek is. A megmérettetésre az
ország minden tájáról érkeztek. (kadarka.net)
Végül az időjárásról: Egy hidegfront hoz majd felhőket, a magasabban
fekvő területeken majd havazhat is, másutt meg eleredhet az eső.
Később aztán elkezd felszakadozni az ég, és csökken a csapadék
hajlam is. A szél továbbra is erős marad. Szekszárdon a hajnali 6 fokról
10 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

