Január 17. szombat
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2015. január 17-én, szombat 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Buzánszky Jenőre emlékeztek Dombóváron
Most ünneplik az új év kezdetét a medinai szerbek
Eredményes a hazai borokra bevezetett ellenőrző jegy
A legmodernebb módszerekkel vizsgálják át a területet Paks
térségében
Mécsesek fénye világította be Újdombóváron Buzánszky Jenő
szülőházának homlokzatát. Az Aranycsapat elhunyt legendás
jobbhátvédjére több mint kétszázan emlékeztek, rokonok, barátok,
ismerősök, felnőttek és gyerekek, hogy leróják kegyeletüket.
Százszámra sorakoztak a mécsesek a kerítés mellett a járdán, egy nagy
kivetítőn pedig a londoni 6:3-as győzelem képei peregtek. Szabó Loránd
polgármester beszédében azt emelte ki, hogy Buzánszky Jenő szíve
mindig Dombóvárért dobogott, akkor is ide tért haza, amikor már
Dorogon élt, Dorogon futballozott. „Büszkén verhettük a mellünket, hogy
ő a miénk, hogy hozzánk, közénk tartozik, hogy egyetlen vidékiként
eljutott az Aranycsapatig” – hangsúlyozta a városvezető. „Sosem
felejtette el, hogy mennyi mindent kapott itt, a szülői házban, s gyakorta
vissza is tért, akkor is, ha csak látogatóba jött, és akkor is, ha eseményre
hívtuk” – fűzte hozzá Szabó Loránd, majd dr. Szenyéri Zoltán, az Illyés
Gyula Gimnázium igazgatója idézte fel Buzánszky Jenő sikerekben
gazdag pályafutásának pillanatait. Buzánszky Jenő májusban lett volna
90 éves, a dombóvári önkormányzat saját halottjának tekinti.
Az újév első napját ünnepelték szerdán a medinai szerbek. A szilveszter
január 13-án volt, ezt a szerbek is tulajdonképpen ugyanúgy tartják, mint
mi. Az ünneplés részleteiről Szokics Elekné, a Medinai Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat vezetője beszél. - INTERJÚ!!!
Sikeres és hatékony a földrajzi jelzés nélküli borokra bevezetett
ellenőrző jegy, az intézkedés látványos eredményeket hozott. Így
értékelte az elmúlt egy hónap tapasztalatait a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa (HNT). Az ellenőrző jegy bevezetése óta 1.396.742 liter borra
érkezett alkalmazási igény, eddig összesen 565.378 darab jegyet adtak
ki. A HNT munkatársai a „C” típusú származási bizonyítványok adatai

alapján – a jogszabályban előírtak szerint – folyamatosan figyelik
valamennyi tételt. Kiskereskedelmi ellenőrzés eddig nem történt, az
ellenőrzési díj megkerülésére irányuló szándékot nem tapasztaltak. A "C"
típusú származási igazolást igénylőkkel folyamatos a kommunikáció, az
együttműködést a kölcsönös segítő szándék jellemzi, negatív
visszajelzések nem voltak. A HNT minden olyan bortétel esetén, amely
kizárólag magyar szőlőből készül és az ellenőrzőjegyet megváltották
utána, fejlesztési hozzájárulást ad, amelynek összege 22 Ft/ liter. A nem
Magyarországon forgalomba hozott tételek után az ellenőrzőjegy
összege teljes mértékben visszajár, így a magyar borok
versenyképessége nem romlik az exportpiacainkon. A befolyt összeget a
HNT promóciós tevékenységre használja fel.
Az elkövetkező hónapokban Paks térségében a tervezett új blokkokhoz
kapcsolódó telephely vizsgálata, értékelése zajlik - mondta Aszódi Attila,
az atomerőmű kapacitás fenntartásáért felelős kormánybiztos. A cél az,
hogy meggyőződjenek arról, hogy a kijelölt telephely ténylegesen
alkalmas-e a blokkok befogadására. A vizsgálat során meghatározzák
azokat a paramétereket is, amelyeket a tervezés során figyelembe kell
venni. Mint monda, miután a kijelölt telephelyen már harminc éve
működik atomerőmű ez egy nagyon jól monitorozott, megkutatott terület,
azaz ezek az adatok rendelkezésre állnak. Most a rendelkezésre álló
legmodernebb vizsgálati módszereket alkalmazva veszik újra górcső alá
a környéket különös hangsúlyt helyezve a földrengésveszélyre, hiszen
az első négy blokk építése során még más volt a mérték, amire
méretezték a létesítményt. Aszódi Attila hangsúlyozta, hogy utólag, a
’90-es években szigorúbb elvárásokhoz igazítva megerősítették az
atomerőművet. Azt is hozzátette, hogy az elmúlt nyár végén, ősz elején
már végeztek háromdimenziós szeizmikus felmérést, ennek eredményeit
felhasználva jelölik ki azokat a pontokat, ahol sekély és mélyfúrásokra
kerül sor, hogy még részletesebb ismereteket szerezzenek a földtani
szerkezetről.
Tolnai csapat is indul a Budapest- rally 2015-ös humanitárius futamán
Spirit kategóriában. A kategóriának megfelelően egy Peugeut 205-el,
amely nem ,,mai gyerek” – indulnak útnak a fekete kontinens gyomra
felé. Nemcsak a kaland, az adományok célba juttatása is vezérli a
versenyzőket, hiszen a küzdelem egyben jótékony célú esemény. Ennek
szellemében a kis tolnai csapat is várja a felajánlásokat és a
támogatókat.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

