03.02 – hétfő 15.00
2018-ban kezdődhet meg az új erőmű építése Pakson
Többet költ értékvédelemre Tolna
Elfogadta költségvetését Bátaszék és Dombóvár
Felszakadozik az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. március 2-án, hétfőn,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A nukleáris ügyekben jártas szakembereknek tartott a közelmúltban
tájékoztatást Aszódi Attila a paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásáért
felelős kormánybiztosa, és Nagy Sándor az MVM Paks II.
vezérigazgatója. A nukleáris.hu beszámolója szerint itt elhangzott, hogy
jelenleg a hazánkban felhasznált villanyáram kb. 30%-a importból
származik. 2030-ig 7300 MW új erőművi teljesítmény létesítése
szükséges, ebből 2400 MW lesz a két új atomerőművi blokk. Az új paksi
blokkokhoz referenciának a Leningrád-II erőművet tekintik. Az új
blokkokhoz új alállomást kell létesíteni a telephelyen és bővíteni kell a
távvezeték hálózatot Paks és Albertirsa között. A kondenzátorok hűtését
a Duna vizével oldják meg, nem szükséges hűtőtornyokat építeni. A
tervek szerint a létesítési engedélyt 2017 végére adhatja ki az Országos
Atomenergia hivatal és az építkezés 2018-ban kezdődhet meg.
(nukleáris.hu)
Sokkal többet szán értékvédelemre Tolna. A város a korábbi évekhez
képest megötszörözte erre fordítható keretét. A képviselő testület
döntése értelmében 2 millió forintot költenek majd el a védettséggel
összefüggő felújítási munkálatokra. Az első két évben még 5 millió forint
volt a pályázati keret, majd 2 millióra, 2011-től pedig 400 ezerre
csökkent. Ez utóbbi összeg évente már csupán egy pályázó támogatását
tette lehetővé. Az elmúlt tíz évben mindenesetre összesen 55 –
jellemzően magántulajdonban levő – helyi védettségű épület
felújításához járult hozzá a pályázati támogatás révén a város. (teol.hu)
Tud fejlesztésre költeni ebben az évben is Dombóvár. A 2015-ös
költségvetési főösszeg 2 milliárd 67 millió forint. Erről a képviselő testület
döntött. Csak a biztos bevételeket vették figyelembe, de Horváth Zsolt
polgármester arra számít, hogy ez még elsősorban pályázati forrásoknak
köszönhetően nőni fog, írja a teol.hu. Fejlesztésre 695 millió forintot

különítettek el. Vannak áthúzódó beruházások, például a Kálvária
stabilizálása, de terveznek újakat is, például 50 millió forintot különítettek
el napelemes rendszer telepítésére. Hasonló nagyságrendű a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által támogatott terv, a Duna-part
rehabilitációja. Jelentős tétel, 305 millió forint szolgál a belterületi utak
felújításra, de van például 21 milliós út, hídkeret is. (teol.hu)
Bátaszék is elfogadta költségvetését. Bozsolik Róbert polgármester a
teol.hu-nak azt mondta, hogy a főösszeg 960 millió forint. A bevételi
oldalra jellemző, hogy az állami finanszírozások mértéke jelentősen
csökkent az elmúlt évhez képest, így állami feladatfinanszírozás
tekintetében alulfinanszírozott az önkormányzat működése. A kiadási
oldalon a költségvetés tartalmazza az intézmények biztonságos
működéséhez szükséges összegeket és jelentős mértékben támogatja
többek között a civil szervezeteket, de biztosítja a szociális ellátás
területén szükséges forrásokat is. Támogatja az önkormányzat a
nemzetiségi önkormányzatokat és jelentős fejlesztési, felújítási forrást is
sikerült biztosítani. Ennek köszönhetően több eddigi adósságukat is
törleszthetik, például a csapadékvíz elvezetésben, a járdaépítésekben,
útfelújításokban is. Mindemellett megfelelő tartalékokat is sikerült
képezni, 31 millió a fejlesztési, 7 millió a működési és egy 12,4 millió
forint összegű általános tartalék is rendelkezésre áll. (teol.hu)
A Tolna Megyei Értéktár Bizottság legutóbbi ülésén összesen 48
javaslatról döntöttek, melynek eredményeként az Értéktár 17 tétellel
gyarapodott. A kezdeményezők főként települési értéktárak voltak. Helyi
vagy mikrotérségi értéktárat a megye 110 településéből úgy 30 hozott
létre. Ezzel az aránnyal országos viszonylatban Tolna megye dobogós
helyen áll. Dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke a
teol.hu-nak azt mondta, hogy ez a szám azt is jelzi: bőven van még
tennivaló. Decemberben a megyei hivatal közreműködésével a megyei
önkormányzat például sikeresen pályázott, és tízmillió forintot nyert a
még „hiányzó” települések bevonására, előkészítő munkákra, a már
működő értéktárak szakmai támogatására, arculatra, és nem mellesleg a
már meglévő megyei értékeket bemutató albumra. (teol.hu)
Bartha László, a Paksi UFC játékosa lett az Év Labdarúgója Tolna
megyében, 2014-ben. Szekszárdon a Vármegyeháza dísztermében
adták át az elismerést a sportolónak, valamint edzőjének Csertői
Aurélnak. Szerkesztőségünknek Bartha László nyilatkozott. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!

Medina vendége volt a napokban Pásztor Anna, az Anna and the
Barbies együttes énekese. A művészt kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Az előrejelzés szerint felszakadozik az ég, de
ennek ellenére felhőátvonulásokkal számolni kell. A hegyekben havazhat
is, de lehet némi eső, és erős szél is. Szedresen a hajnali 4 fok után 9
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

