03.13 – péntek 15.00
Cáfolja a kormány a paksi bővítés elhasalását
Több pénzt szeretnének az egészségügybe pumpálni a szocialisták
Szekszárdnak van elegendő pénze a szociális támogatásokra
Kellemes idő lesz az ünnepen
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. március 13-án,
pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Sajtótájékoztatón cáfolta a kormányszóvivő a paksi beruházás
elbukásáról szóló híreket. Ám ezen kívül az égvilágon semmit sem
mondott, mivel az egész ügyet a kormány kérésére a Parlament
titkosította, 30 évre. Az újságírók nem is kérdezhettek Kovács Zoltántól.
Korábban a Financial Times írta azt, hogy az Európai Bizottság, az
Euratom indítványára elkaszálta a bővítést, mert sérti az uniós jogot,
hogy hazánk csak az oroszoktól venne fűtőanyagot az új erőmű
működtetéséhez. Nem sokkal később cáfolta ezt a kormány, majd
megerősítette a hírt Navracsics Tibor magyar uniós biztos. Ez után jött a
kormányszóvivői cáfolat, egy felolvasott közlemény formájában. Ebben
az szerepel, hogy jelenleg egyeztetések folynak az unióval, a beruházást
pedig semmilyen formában nem blokkolták, és az üzemanyag-ellátásról
szóló részt, némi módosítás után a kabinet szerint el fogja fogadni az
Euratom. További részleteket azonban nem közölnek, mert az egész
titkos, 30 évig. (hvg.hu)
"Érvágások helyett pénzinjekcióval mentsék a megyei kórházakat"
címmel sajtótájékoztatót tartott tegnap az MSZP Szekszárdi Szervezete.
Az ott elhangzottakról Tóbiás József az MSZP elnöke, frakcióvezetője
beszélt. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Üzemlátogatással egybekötött találkozón vettek részt a paksi
atomerőműben a kormányhivatalok vezetői. Dr. Horváth Kálmán, Tolna
megyei kormánymegbízott azt mondta, hogy a téma mindenkit érdekel,
jól mutatja ezt az is, hogy kollégái szinte azonnal igent mondtak a
meghívásra. A politikusok megismerhették az üzem működését, és
tájékoztatást kaptak a biztonságtechnikai előírásokról, azok betartásáról,
az üzemben folyó munkáról. (teol.hu)

A március elsejével megváltozott szociális támogatásról tartott
tájékoztatót Szekszárdon az Emberi Erőforrások Minisztériumának
államtitkára. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős
politikus elmondta, hogy a kormány nemcsak az előkészületi szakaszban
kívánt egyeztetni az önkormányzatokkal, de a megvalósulást is
figyelemmel kívánja kísérni. Így, ha kell, módosítanak a szabályokon.
Arról is beszélt, Magyarországon körülbelül háromezer olyan
önkormányzat van, melynek erőforrásai nem elégségesek a települési
támogatások finanszírozásához. A kormány ezért több, mint 30 milliárd
forintot különített el, de ha ez sem elég, további ötmilliárdos keretet lehet
megnyitni. Ács Rezső polgármester a szekszárdi szociális rendelettel és
a települési támogatással kapcsolatban kiemelte, a fő vezérelv az, hogy
senki nem járhat rosszabbul. Míg tavaly 86 millió, idén 99 millió forintot
állítottak be segélyezésre. A polgármester tájékoztatása szerint a
városban a helyi iparűzési adó mindig is jól tervezhető volt, a szociális
rendeletet pedig időben módosították. (teol.hu)
Hamarosan nekilátnak Szekszárdon az Utánpótlásnevelő Football Club
öltözőjének felépítéséhez. Az alapkövet mindenesetre már le is tették. A
részleteket Kárpáti Zoltán, az egyesület elnöke ismerteti. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: egyre kevesebb lesz a felhő az égen, bár a hétvége
első felében még lehet némi csapadék. Vasárnapra viszont már olyan
időt ígérnek, amiben nyugodtan lehet ünnepelni. Hajnalban szombaton 4
fok várható Szekszárdon, majd 7 fokig melegszik a levegő. Vasárnap
aztán már 13 fok körül alakul a maximum.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

