07.16 – csütörtök 15.00
2018-ban kezdik építeni az új atomerőművi blokkokat
Jótékonysági sport kavalkád a hétvégén
Tolnai cég újítja fel a helyi orvosi rendelőket
Egyre melegebb és melegebb van
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. július 16-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az új paksi atomerőművi blokkok építése 2018 elején kezdődhet. 2015
és 2017 között a tervezés és az engedélyezés munkálata folyik. A Paks
II. projekttársaság idén nyáron kívánja elkészíteni és benyújtani az
Országos Atomenergia Hivatalhoz az előzetes biztonsági tájékoztató
dokumentumot – mondta el Aszódi Attila kormánybiztos. Tájékoztatása
szerint a létesítési engedélyezés alapját jelentő dokumentumok, így
többek között az előzetes biztonsági jelentés az orosz fővállalkozó és
alvállalkozói munkájának eredményeként 2016 őszére készülhetnek el,
ezután nyújtják be a nukleáris hatósághoz. A részletes kiviteli tervek
elkészítése ezt követően lesz aktuális. Az új 5-ös és 6-os blokk
kereskedelmi üzeme 2025-től, illetve 2026-tól esedékes miután a
kivitelező átadja a magyar üzemeltető szervezetnek. (teol.hu)
A szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola a héten gyermektábort
szervezett tanulóinak Sötétvölgyben. A táborban 64 diák tölti hasznosan
a szünidő egy részét, melyhez a Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség egy prevenciós nappal járult hozzá. A részleteket a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Boros Brigitta mondja
el. - INTERJÚ!!!
A sport segítségével lehet jótékonykodni a hétvégén 3 településen is. A
szombati rendezvény nevezési díjaiból befolyt összeget a Pécsi
Gyermekklinika Gyermekonkológiai Osztályát segítő EURAKVILO
Alapítvány támogatására ajánlják fel. Lehet futni, túrázni és biciklizni,
illetve nézőként vagy résztvevőként több sportággal ismerkedni. A
simontornyai sportcsarnokban reggel 9-kor kézilabda mérkőzések
kezdődnek. Délután 2-kor indul az erdei gyalogtúra Simontornya-Pálfa
erdőin át a Pálfai Öreghegyre, 3-kor Vajtáról a 10 km-es, 4-kor
Simontornyáról az 5 km-es kerékpáros túra. A futók szintén
Simontornyáról rajtolnak el fél 5-kor. Hozzájuk Lajkó Csaba is

csatlakozik, aki Székesfehérvárról érkezik futva. Lajkó Csaba többszörös
magyar bajnok, ötször körbe futotta a Balatont, háromszor teljesítette a
Spartathlont. A pálfai Öreghegyen, a Markó pincénél Gymstick és
Kickbox bemutató lesz, a napot gálaműsorral, diszkóval zárják. (teol.hu)
Régi ismerősök találkoztak újra. A múlt hét végén tartottak falunapot és
emléktábla avatást Murgán. A részletekről a falu polgármesterét Felkl
Mártont hallja. - INTERJÚ!!!
Egy tolnai cég végezheti a helyi orvosi rendelők felújítását. Ez a társaság
adta ugyanis a legolcsóbb ajánlatot a munkára kiírt pályázaton. A város
mintegy 60 millió forint pályázati támogatást nyert el az egészségügyi
alapellátás fejlesztésére. A beruházás során felújítják a Garay utcai és
az Alkotmány utcai orvosi rendelőt, valamint a mözsi egészségházat. A
szükséges munkák között nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés,
akadálymentesítés, akadálymentes vizesblokk kialakítása, közmű- és
fűtéskorszerűsítés is szerepel. Emellett orvosi eszközöket is
beszereznek. A mözsi háziorvosi praxis jelenlegi betöltetlensége miatt a
mözsi rendelőre eső munkákat nem támogatta a pályázat, a teljes
felújítás érdekében a testület mintegy 1,6 millió forint önerőt szavazott
meg a fejlesztéshez. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Ismét hőségriasztás int óvatosságra mindenkit.
Ugyanis megint egyre melegebb van, olyannyira, hogy az már veszélyes
lehet az emberi szervezetre is. Nagyon sokat süt a nap, alig van felhő az
égen. Szekszárdon a hajnali 21 fok után 35 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

