01.12 – kedd 15.00
Brüsszeli egyeztetés a Paksi bővítésről
Építik a „Dombópédiát”
Csúszik a paksi Vörösmarty utca renoválása
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. január 12-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az Európai Bizottság tisztségviselőivel, köztük az uniós versenyjogi
biztossal találkozott Brüsszelben Lázár János, hogy választ adjon a
paksi bővítés finanszírozása kapcsán felmerült kifogásokra. A
Népszabadság értesülése szerint nem egyszerű technikai egyeztetésről
van szó, a bizottság illetékeseinek ugyanis egyre kevésbé tetszik az a
módszer, hogy az Orbán-kormány „megpróbálja utólag hozzáigazítani” a
projektet az uniós jogszabályokhoz. A lap szerint a kabinet egy 2015-ös,
a beruházás megtérülését elemző Rotschild-tanulmányra hivatkozik, ez
azonban már csak keltezése miatt sem szolgálhatott a 2014. januári
kormánydöntés alapjául, ráadásul arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a
bővítés, csak akkor kifizetődő, ha az áramárak több mint duplájára
drágulnak. Márpedig a kormány tartósan olcsó áramot ígér, és az
energiapiacon sincs drágulásra utaló előrejelzés. (24.hu)
Keresetet nyújtott be a dombóvári önkormányzat a KLIK ellen annak
érdekében, hogy az gondoskodjon a vagyonkezelésébe adott
iskolaépületek állagmegóvásáról, karbantartásáról. Részletek Szabó
Lóránd polgármestertől. - INTERJÚ!!!
„Dombópédia” elnevezéssel digitalizált helytörténeti adatbázist hoz létre
Dombóvár Város Könyvtára. A településre és környékére vonatkozó
oktatási, tudományos és kulturális célokra használható dokumentumokat
szeretnék összegyűjteni, rendezni és rendszerezni, valamint az
interneten elérhetővé tenni. Az adatbázisban helyet kapnának a
helyismereti könyvek, kéziratok, térképek és szakdolgozatok, lenne cikk
adatbázis, valamint fellelhető lenne a dombóvári Városi Televízió anyaga
is. Külön menüpontja lenne a jeles dombóváriaknak, az
aprónyomtatványoknak, a helyi épületeknek, szobroknak, a Dombóváron
működött és működő szervezeteknek, intézményeknek, illetve a
természeti értékeknek. (teol.hu)

Március 31-re csúsztatták ki a Paksi Vörösmarty utca felújításának
befejezési határidejét. A teol.hu tudósítása szerint a munkálatokat előre
nem látható műszaki problémák mellett a csapadékos időjárás is
hátráltatta. Az önkormányzat szeptember végén írta alá a szerződést, a
DC Dunakom Plusz Kft.-vel, amelynek munkatársai a növényzet és a
burkolat bontásával kezdték a rekonstrukciót. A pályaszerkezet egy
részét ez után meg kellett erősíteni, valamint a meredek utcára egy
szakaszon pótlólag lépcsőt kellett építeni. Az egyik oldali járda és az út
alapja kész, így járható az utca, a másik oldalon még elbontják a járdát.
A térkövezés idejére, amit csak 0 fok feletti hőmérsékletben lehet
végezni, újra lezárják majd a területet. Az utca teljes körű átépítése, ami
a közműveket is érinti, 133,5 millió forintba kerül. (teol.hu)
Ma 18:00-tól Budaörsön játszik a Szekszárd AC Női Asztalitenisz klub a
Klubcsapatok szuperligájában. További információk Türei Ferenc vezető
edzőtől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Ismét egyre több helyütt alakulhat ki pára és köd,
ez főleg a szélvédett helyekre lesz jellemző. Egyébként a változóan
felhős ég mellett bárhol lehet eső. Alsónánán a hajnali -3 fokról +8 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

