12.23 – szerda 15.00
Egy független elemzés szerint megéri a Paksi beruházás
Átadták az új háziorvosi rendelőt Kisvejkén
Ismét lesz Karácsonyi ünnepség a Szekszárdi kutyamenhelyen
Marad a borongós idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. december 23-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Miniszterelnökség nyilvánosságra hozta a Rothschild bankház által
készített szakértői jelentést, amely szerint Paks bővítése megtérülő
beruházás lesz. A kormány az ebben foglaltakat az Európai Bizottság
versenyjogi biztosának is elküldte. A 100 oldalas tanulmány összegzése
valóban arról ír, hogy megtérülhet a beruházás, azonban azt több helyen
is hangsúlyozzák, hogy a nyilvánosságra hozott adatokból dolgoztak. A
Miniszterelnökség közleménye szerint a tanulmány alátámasztja, hogy
nincsen szükség állami támogatásra: a projekt a szabadpiaci
körülmények között is versenyképes és megtérülő. A Rothschild bankház
elemzi a piaci áramárak várható alakulására ható tényezőket. Ez alapján
megállapítja, hogy számottevő áremelkedés várható a villamos energia
piacán, aminek következtében az új blokkok önköltségi áránál magasabb
piaci árakra lehet számítani. Így Paks II. bevételei elegendőek lesznek
minden költség fedezésére - fűzte hozzá a Miniszterelnökség. (origo)
Összesen több mint 23 milliárd forintnyi uniós forrást fordíthatott a Pécsi
Tudományegyetem Klinikai Központja a 2010-től napjainkig tartó
időszakban az egészségügyi ellátás fejlesztésére. A támogatásból
többek között felújították az egykori 400 ágyas klinikát és a Sürgősségi
Betegellátó Osztályt, új épületet kapott és kap a rehabilitáció és az
onkológia, és emellett számos nagy értékű diagnosztikai és terápiás
eszközt is beszereztek. További részletek prof Kollár Lajostól. INTERJÚ!!!
A tolnai önkormányzat cége, a Thelena Kft. újítja fel a tolnai zeneiskola
épületének homlokzatát. A város a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány pályázatán nyert a munkára 21 millió forintot. A feladat – a
városi főépítész által elkészített költségvetés alapján – bruttó 32,2 millió
forintba kerül, a támogatáson felüli összeget az önkormányzat állja. A
felújítás várhatóan 2016. augusztus végéig készülhet el. (teol.hu)

Átadták az új háziorvosi rendelőt Kisvejkén. A régi épülethez egy új
szárnyat építetett az önkormányzat. Azt a helyiséget, amelyben
korábban a rendelések voltak, a védőnői szolgálat veszi birtokba. A
villamos rendszert teljesen kicserélték, a fűtést is korszerűsítették,
nyílászárókat cseréltek, vizesblokkokat újítottak fel. Az évek óta hitelek
nélkül gazdálkodó kistelepülés a közelmúltban 6,5 millió forint
támogatást kapott, Ezt a pénzt költötték el erre a munkára, melyet saját
erőből 8 millió forintra kerekítettek fel. (teol.hu)
A Szekszárdi Kutyamenhely idén is megrendezi a szokásos karácsonyi
ünnepségét december 26-án, azaz most szombaton, ahol mindenkit
szeretettel várnak aki szeretné a kutyákat kicsit megsétáltatni. Hangos
meghívó Fiáth Szilvia elnöktől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egyre több lesz a felhő az égen, és sokhelyütt
egész nap megmaradhat a köd is. Csapadék nem várható. Pakson
csütörtökön hajnalban +2 fok várható, míg napközben +6 fokig melegszik
a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

