02.16 – hétfő 15.00
Átadták a 6-os és a 65-ös út körforgalmát
Sok dolga lesz az idén a Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Településfejlesztési Társulásnak
A kéményseprés tervezett államosítása ellen tiltakozik a szakma a
megyében is
Marad a napos idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. február 16-án,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Köztársasági Elnök Hivatalának otthont adó Sándor-palotában
fogadták a szekszárdi Klímakör tagjait, ahol találkoztak Körösi Csabával
a KEH Fenntartható Fejlődés Igazgatóság vezetőjével. A megbeszélés
során bemutatták a klímakör elmúlt 6 évi tevékenységét és egyúttal
meghívták az Igazgatót a szekszárdi Klímakör 2015.március 5-i
konferenciájára. A részletekről Baka György a Zöldtárs Alapítvány
elnöke számol be. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádión Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Átadták a biztonságos körforgalommá átalakított útkereszteződést. A 6os és 65-ös jelű utak találkozását sokhelyütt csak halálkereszteződésnek
hívták. 442 millió forintból tették biztonságossá, a pénz 80 százalékát az
unió adta. Szűk egy éve, tavaly áprilisban kezdődtek a munkálatok, 2014
végén a forgalom már helyreállt, mostanra pedig – megfelelő
minőségben – teljesen elkészült az elágazás. A forgalombiztosítás miatt
ledes közvilágítást kapott a körforgalom, beton terelőelemeket is
kihelyeztek, illetve fényvisszaverő prizmák kerültek az aszfaltba.
Egyébként a szekszárdi közgyűlés a napokban döntött területek
átadásáról a Palánki úti körforgalom megépítéséhez. A Palánk felé vivő
és az elkerülő út találkozásánál lévő kereszteződés igen veszélyes
szakasz, különösen a gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedők
számára. Ezt a gondot oldja meg a tervezett körforgalom. (teol.hu)
Dolgos évre számít a Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Településfejlesztési Társulás. A kalocsai egyeztetésen elfogadott
munkatervből kiderült, hogy hamarosan tárgyalóasztalhoz ülnek a
településvezetők az atomerőmű fejlesztését végző Roszatom felső

vezetésével. Az elsődleges cél az, hogy tisztázzák, a térség
felkészítésében vállal-e feladatot a beruházással megbízott cég. A
társulás a törvényben megszabott keretek között az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-vel valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit
Kft.-vel áll szerződéses viszonyban. Ennek keretében forrásokat is kap,
amelyeknek felhasználása szintén szabályozott. Idén 276 millió forint a
társulás költségvetése, amiből a meghatározott kommunikációs és
ismeretterjesztő feladatok mellett a települések fejlesztésre és
működésre is fordíthatnak pénzt. (teol.hu)
Tiltakoznak a kéményseprők a rezsicsökkentés őket érintő jogszabály
módosításai miatt. A munkát állami feladattá és ingyenessé akarja tenni
a kormány. A szakma szerint a modell működésképtelen, és súlyos
hibákat okozhat. Huszár Tibor, az elsősorban Tolna megyében működő
Caminus Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyarországi
Kéményseprők Országos Ipartestületének műszaki vezetője a Teol.hunak ecsetelte aggályaikat. Elmondta, hogy ha lesznek változások, azok
november elsejével várhatóak. Tehát addig ugyanúgy díjfizetésre
kötelezett a lakosság, mint eddig. Ez után a magánszemélyek számára
válhat térítés mentessé a szolgáltatás. Onnantól a tevékenységet a
katasztrófavédelmen belül működő egység végzi majd. Ám az
ingyenesség a szakember szerint látszólagos, mert bár a saját fűtéssel
rendelkezők megspórolnak majd évi 1-2 ezer forintot, de ezt a költséget
máshonnan be kell hoznia az államnak. (teol.hu)
Borversenyt tartottak Medinán pénteken. A eseménynek nagy
hagyománya van, hiszen több mint 30 éve mindig megrendezik.
Összesen 46 borminta érkezett, ebből 20 fehér, 21 vörös és 5 rose.
Hogy milyenek eredmények születtek, azt Vén Attila Medina
polgármestere mondja el Önnek!. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Marad a többnyire napsütéses idő, csak kevés
felhővel az égen. Ám egy hideg levegőt hozó front közelíti meg
hazánkat, így a szép idő ellenére visszaesik a napi csúcshőmérséklet.
Eső nem várható, de a szél megélénkülhet. Alsónyéken a hajnali 0 fok
után +5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

