03.31 – csütörtök 15.00
Megváltoztatta a Parlament az atomerőmű fejlesztés titkosítását
Népszavazási kezdeményezés Paks II ügyében
Jól szerepeltek a Szekszárdi borok az MTA versenyén
Változékony, de tavaszi idő van
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. március 31-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az Országgyűlés az Európai Bizottság kifogásaira reagálva módosította
a paksi atomerőmű bővítéséről szóló közérdekű adatigénylés szabályait.
Ez lehetővé teszi az adatigénylőnek, hogy jogorvoslati lehetőséggel
éljen, ha az állam megtagadja az adatszolgáltatást. A parlament tavaly
márciusban 30 évre titkosította a beruházás üzleti és műszaki adatait,
valamint az ezekkel összefüggő döntések alapjául szolgáló adatokat. Az
előterjesztést jegyző Trócsányi László igazságügyi miniszter szerint a
most elfogadott módosítás nem jelent tartalmi változtatást, csupán
egyértelművé teszi, hogy a fenti kérdésekben a közérdekű adatigénylés
teljesítésének megtagadása kizárólag akkor lehetséges, ha a
nyilvánosságra hozatal nemzetbiztonsági érdeket, illetve szellemi
tulajdonhoz fűződő jogot sért. Magyarország 10 milliárd eurós kerettel
rendelkező, sávosan, 3,95-4,95 százalék között kamatozó hitelt vesz fel
Oroszországtól a paksi bővítésre. A hitel visszafizetését 2025-ben kell
megkezdeni, és 21 évig tart, de előtörleszthető. A meglévő négy paksi
atomerőművi blokk várhatóan 2032-37-ig működhet. (jogiforum.hu)
Új népszavazási kérdést nyújtott be a paksi atomerőművi blokkok
építése ügyében a Nemzeti Választási Bizottságnak Jávor Benedek. A
Párbeszéd Magyarországért Európai parlamenti képviselője miután
benyújtotta a szükséges iratokat, elmondta: kezdeményezésük arra
irányul, hogy Magyarország mondja fel az Oroszországgal kötött
megállapodást. Véleménye szerint ez az ügy „minden magyar
állampolgárt húsba vágóan érint”, hiszen évtizedeken keresztül évi sok
száz milliárd forintos kötelezettséget jelent a magyar költségvetésnek.
(168 óra)
Rendkívül szépen szerepeltek a Magyar Tudományos Akadémia
országos minősített borversenyén a szekszárdi borok. Mellettük
lényegében csak a Tokajiak tudtak labdába rúgni. A szakértő kutatókból

álló bírálóbizottság vezetője Freund Tamás akadémikus, az MTA
alelnöke, a Magyar Bor Akadémia tagja volt. A zsűri szerint különösen a
felső kategória fehér- és vörösborai között voltak figyelemre méltó
tételek, a felső kategóriában határozottan javult a minőség. Meglepte a
szervezőket a rozéborok alacsony száma, a díjazott tételek azonban
bármelyik rozéversenyen megállnák a helyüket, mint ahogyan a felső
kategória desszertborai is magas minőséget képviseltek. A felső
kategóriás vörösborok közül a szekszárdi Takler Borbirtok 2011-es
Regnum cuvée-jének ítélt nagy aranyérmet a zsűri, míg a villányi Bock
Borászat 2012-es Cabernet Franc Selectionje, a szekszárdi Bodri
Pincészet 2012-es Gold Optimus Cuvée-je, a szintén szekszárdi
Heimann Családi Birtok 2012-es Barbár házasítása és a Takler Borbirtok
2009-es Cabernet Sauvignon Reserve tétele aranyérmet nyert el.
(faktor.hu)
Immáron második alkalommal utazhatnak Erdélybe bonyhádi
szakképzős diákok a „Határtalanul” pályázat keretében. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul! Program célja, hogy
támogassa a szakképző iskolákban tanuló diákok szakmai
együttműködését a szomszédos országok magyar tannyelvű
osztályaival. Szavári Attila, projektfelelős mondja el a részleteket. INTERJÚ!!!
Több kisebb-nagyobb felújítás, fejlesztés vált szükségessé a Dombóvári
Művelődési Ház Nonprofit Kft. által működtetett Tinódi Házban. A
legsürgetőbb a lift átalakítása, ennek hiányában a felvonót le kell állítani.
A nagyszínpad – amely az épület 2010-es felújításakor csak felületi
kezelést kapott – egyre rosszabb állapotban van. A több évtizedes
deszkák javítgatásának a szakemberek szerint már nincs értelme, teljes
burkolatcsere szükséges. Emellett hamarosan indul Dombóváron a
városkártya szolgáltatás, amelyet a Tinódi Házban is lehet majd
igényelni, illetve felhasználni. Szeretnének kedvezményeket biztosítani a
kártyával rendelkező dombóváriaknak, a jelenlegi jegyrendszer azonban
erre nem alkalmas, mivel 3-4 hét alatt készülnek el az intézmény
programjaira szóló belépők. A megoldást egy saját jegynyomtató
jelentené. De nemcsak ezekhez, hanem a mobil színpad statikai
felméréséhez is pénzre van szükség, amely annak a feltétele, hogy a
színpad megszerezze a megfelelő minősítést, áll a teol.hu írásában.
(teol.hu)
"Esőmanók Esőmenők" jótékonysági futást szerveznek április 2-án 15
órakor az Autizmus világnapján. A pontos programot Vizdár-Lőczi Gizella
az egyik szervező ismerteti. - INTERJÚ!!!

Végül az időjárásról: Kitart a szeles, de többnyire napos idő. Lesznek
még felhők az égen, sőt egy hidegfront egy kis csapadékot is hoz.
Szekszárdon reggelig 11 fokig hűl a levegő, a pénteki csúcs 24 fok körül
alakul.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

