01.04 – hétfő 15.00
Nehéz helyzetbe került a PAKS II-t hitelező orosz bank
Tehetséggondozó ösztöndíj a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnáziumban
Változó szabályok a sporthorgászatban
Eshet hó, de ónos eső is
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. január 4-én, hétfőn,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Nehéz helyzetbe került a nyugati szankciók miatt a Paks2-t finanszírozó
orosz bank, a Vnyesekonombank – számolt be a Bloomberg. Sok orosz
vállalatot megviselt a dollár-rubel árfolyamának ingadozása valamint a
kőolaj- és egyéb nyersanyag-árak zuhanása, ezért nem tudta fizetni a
hiteleit. Emiatt az utóbbi hónapokban leállt az új hitelek folyósítása, és
nem fértek hozzá a nemzetközi tőkepiacokhoz, ezért állami segítségre
volt szüksége a pénzintézetnek. A Bloomberg orosz forrásai szerint a
beavatkozás mértéke elérheti a 18 milliárd dollárt is. Magyar
szempontból ez azért érdekes, mert ennek a banknak kellene majd
finanszíroznia a paksi bővítést is. (propeller)
Nem unatkoztak a szilveszteri és az újévi időszakban sem a Tolna
Megyei tűzoltók. Az ünnep idején történt esetekről Boros Brigitta a
megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője számol be. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Tehetséggondozó ösztöndíj pályázatot indít a következő tanévtől a
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium. Ehhez az önkormányzat is ad
anyagi segítséget, írja a teol.hu. Szabó Loránd polgármester elmondta,
hogy az utóbbi években lecsökkent az iskolába jelentkezők száma, az
ösztöndíj bevezetésével ezen szeretnének változtatni. Az elképzelések
szerint a 2019-2020-as tanévig, felmenő rendszerben évfolyamonként 3
diák kap majd ilyen ösztönzést. A programban részt vevőket pályázaton
választják ki. Kitétel, hogy a tanuló családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladhatja meg a 60 ezer forintot, a tanulmányi
eredményének pedig az általános iskola 7. osztályában, a tanév végén

és a 8. évfolyam félévkor 4,0 felettinek kell lennie a készségtárgyakat
nem számítva. (teol.hu)
Az elmúlt év első 11 hónapjának adatai szerint Tolna megyében a
kereskedelem fejlődött a legnagyobb mértékben. Részletek dr. Fischer
Sándortól a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől. INTERJÚ!!!
Sok a sporthorgászatra vonatkozó szabály változott meg– mondta a
teol.hu-nak Gecse Lajos, a Tolna Megyei Horgászegyesületek
Szövetségének elnöke. Január elsejétől jelentősen átrendeződött a
halgazdálkodással foglalkozók köre. Elsősorban ott, ahol 2015.
december 31-én lejártak a halgazdálkodási szerződések. Megnőtt a
felelősségük a horgászszervezeteknek, ugyanis a hatályos törvény a
halgazdálkodással foglalkozók részére szélesebb körű kötelezettséget
fogalmaz meg. Vannak olyan horgászszervezetek, amelyeknek
megmarad a jelenlegi vízterületük halgazdálkodási joga, de lesznek
olyanok is, amelyeknek megnő, akár ezer hektárral is a működési
területük. Utóbbiak közé tartozik a Tolna Megyei Horgászegyesületek
Szövetsége is. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Egy ideig még marad a havas idő. Aztán elkezd
felszakadozni a felhőzet, melyet újabb ború követ. Ez a változékonyság
változó halmazállapotú csapadékot is hoz, azaz lehet hó, eső, de ónos
eső is. Medinán a hajnali -6 fokról +1 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

