05.31 – kedd 15.00
Nemzetközi elemzést készített a Greepeace a PaksII beruházásról
Határon túli kirándulást kaptak a Garaysok
Dunaszentgyörgyi família nyerte a „Közlekedik a család” megyei
versenyét
Marad még a változóan felhős idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. május 31-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Paks II akár évi 285 milliárd forintjába is kerülhet a magyar államnak,
állítja a Candole Partners Greenpeace felkérésére készített tanulmánya.
A dokumentum, melyet a környezetvédelmi szervezet és a szerző
Budapesten mutatott be, a tervezett paksi bővítést vizsgálja pénzügyi,
gazdasági szempontból. Ez a kormány megbízásából készült,
úgynevezett „Rothschild-tanulmányban” szereplő adatokat használja,
annak érdekében, hogy könnyebben összehasonlíthatóak legyen a két
fajta eredménye. Az elemzés szerint: nincs olyan forgatókönyv, mely
szerint Paks II gazdaságos lenne, valamint az atomerőmű-bővítés
ellehetetlenítené Magyarországon a jövő fő energiaforrásának számító
megújulók terjedését is. A Greenpeace mindezek alapján azt várja a
magyar kormánytól, hogy hagyjon fel az energiapiacot centralizáló, orosz
függést okozó, drága Paks II tervével. (greenpeace)
Magyarország a fenntartható, megfizethető és biztonságos energiaforrás
mellett döntött a Paksi Atomerőmű bővítésével – ezt már Aszódi Attila, a
Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos
hangsúlyozta az Atomexpo 2016 nemzetközi atomenergia fórum plenáris
ülésén, Moszkvában. Kifejtette, hogy a csernobili és a fukusimai
atomerőműi balesetek tanulságait figyelembe véve a Paks 2 projekt
tervezéskor a nemzetközi és az európai uniós követelmények mentén
kiemelt figyelmet fordítanak a nukleáris biztonságra, hogy semmilyen
körülmények között se juthasson sugárzóanyag az erőmű környezetébe.
Magyarország mindenképpen megvárja a paksi bővítéssel kapcsolatos
brüsszeli tárgyalások végét, addig nem kezdi el az építést, amíg nem
lesz megegyezés az Európai Unióval, ezt is kormánybiztos jelentette ki.
(portfolio)

Sikeresen indult a Garay János Gimnázium a Határtalanul pályázaton,
így különleges osztálykirándulást nyertek az iskola tanulói. A részletekről
Döményné Ságodi Ibolya, a diákok kísérő tanára tájékoztatja Önt. INTERJÚ!!!
A dunaszentgyörgyi Komlósi família nyerte meg a „Közlekedik a család”
országos vetélkedő megyei fordulóját, így ők képviselhetik Tolna megyét
az országos döntőn, június 18-án, Budapesten – olvasható a police.hu
portálon. A versenyt egy közlekedésbiztonsági nyílt nap keretében
rendezte meg a Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság. A Komlósi családnak érdemes lesz
mindent beleadnia az országos döntőn is, hiszen a verseny fődíja egy
személyautó. (teol.hu)
Folytatja a földértékesítések körüli vizsgálódását Szabó Balázs, a Jobbik
Tolna megyei önkormányzati képviselője. Hogy mit derített ki, azt a
politikus mondja el Önnek. - INTERJÚ!!!
Hadházy Árpád a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke
a közelmúltban már visszautasította a személyét ért vádakat. A
szakember a testület legutóbbi ülésén, ahol megerősítették vezető
tisztségében, etikai vizsgálat lefolytatását kérte maga ellen. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Az előrejelzés szerint az Északi országrészben,
nomeg térségünkben lehet a folytatásban némi felhősödés, és eső. A
nap is ki-ki süt, de a szél is megélénkülhet. Szekszárdon a reggeli 16
fokról 27 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

