Május 9. Szombat
Az új blokkról tartottak közmeghallgatást Pakson
Ideiglenes helyen a szekszárdi mentőállomás
Fokozott ellenőrzés Tolna megye útjain
Ötórai teára invitál Gryllus Vilmos
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2015. május 9-én,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Az atomerőmű területén létesítendő új blokkok környezetvédelmi
engedélyezési eljárásának keretében megtartott közmeghallgatáson
először két előadás hangzott el, Shwarcz Tibor az illetékes Baranya
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályának vezetője az engedélyezés menetéről tájékoztatta a
hallgatóságot, majd dr. Aszódi Attila kormánybiztos a beruházásról,
annak szükségességéről, hatásairól beszélt. Ezt követően volt mód
kérdéseket feltenni, véleményeket megfogalmazni, amelyekből több mint
hetven hangzott el, és amelyekre többségében dr. Aszódi Attila
válaszolt, de az eljárásba bekapcsolódott hatóságok képviselői is
rendelkezésre álltak. Elhangzottak kérdések többek között az
atomerőmű működésének a Dunára illetve az egészségre gyakorolt
hatásáról, az üzemanyag-ellátásról és a hulladékkezelésről, illetve
finanszírozással kapcsolatos kérdéseket is kaptak a szakemberek. A
közmeghallgatás szünetében sajtótájékoztatót tartottak.
Mint arról tegnapi híreinkben már hallhattak, a szekszárdi Mentőállomás
ideiglenesen a Héliosz székházban talál új otthont a következő 4
hónapra.
Rogács Viktóriától, a Tolna Megyei Mentő Szervezet
gazdasági vezetőjétől további információkat is megtudhatunk. INTERJÚ!!!
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese
fokozott ellenőrzést rendelt el 2015. május 8-án, pénteken 8 órától 2015.
május 10-én, vasárnap 16 óráig a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
illetékességi területén. A fokozott ellenőrzés célja a lakosság
biztonságérzetének erősítése, továbbá a kerékpárosok, a segédmotorkerékpárosok, motorkerékpárosok és a gyalogosok ellenőrzése, valamint
a közúti forgalomban közlekedők sebességének ellenőrzése. Az
ellenőrzés kiterjed a lakásbetörések, valamint a trafikok elleni támadások

megelőzésére is. Az ellenőrzések során a rendőrök személyeket
igazoltathatnak,
ruházatukat,
járművüket
átvizsgálhatják,
a
közbiztonságra veszélyt jelentő eszközöket, anyagokat lefoglalhatják. A
rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy a fokozott
ellenőrzés az állampolgárokat ne zavarja, célja kizárólag a jogsértő
cselekmények megelőzése, illetve azok megakadályozása.
A Medinai Önkormányzat „Ötórai tea” című rendezvénysorozatának
következő vendége a méltán ismert Kaláka együttes alapító tagja,
gyermekek ezreinek kedvence, Gryllus Vilmos, aki hétfőn lép fel a
település művelődési házában. A programról Vén Attila, a település
polgármestere beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Nagyon szép eredményekkel, és rengeteg tapasztalattal zárták a
Szekszárdi Kórház Sportkör vívói a Megyebajnokságot. Az
eredményekről, és magáról a versenyről Garay Előd, szakosztályvezető
tájékoztat: Garay Előd. - INTERJÚ!!!
Remekül indította a szezont a divízió II-es amerikaifoci-bajnokságban
szereplő Szekszárd Bad Bones. Sződy Ferenc együttese a fehérvári
nyitányon még kissé akadozó játékkal múlta felül a házigazda
Enthroners együttesét (28:21), ám az előző körben, hazai pályán
igencsak helyben hagyta a Zala Predators csapatát. A 34:7-es győzelem
tökéletesen visszaadja azt, ami a pályán történt, a „Rosszcsontok” esélyt
sem adtak ellenfelüknek. Ahhoz képest, hogy a zalaiak egy 45:0-s
sikerrel kezdtek, nem lehet azt mondani, hogy félelmetes ellenfelek lettek
volna. Igaz, amióta Sződy Ferenc irányítja a Bad Bonest, sokkal
hatékonyabb a szekszárdiak támadójátéka, s alaposan megszilárdul az
előző szezonban sokat kritizált védekezésük is. A Dabas Sparks a
szezonban eddig egy meccset játszott, a Budapest Eagles otthonában
nem volt sok sanszuk a jó eredményre (8:29). Ami pedig a vasárnapi
meccset illeti, a Bad Bones annak ellenére esélyesnek számít, hogy
tavaly nem találkozott egymással a két gárda, így nincs összehasonlítási
alap. A 2013-as idényben azonban megmérkőztek egymással, hasonló
felállásban, a Dabas pályáján a Szekszárd ünnepelhetett 35:18-as
győzelmet.
Térségünk időjárásáról:
Vasárnap gyakran lesz erősen felhős az ég, és több helyen alakulhat ki
eső, zápor, zivatar. Erős, néhol viharos lesz az ÉNy-i szél. Visszaesik a
hőmérséklet: délután csak 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

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

