06.17 – péntek 15.00
Csődközelbe került a paksi bővítéshez kölcsönt adó orosz bank
Szakmai napot tartott a Szekszárd Városi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum
Rendelet szabályozza mostantól a megyeszélhely nevének
használatát
Nyári, meleg időre készüljön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. június 17-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Csődveszély előtt áll az az orosz bank, amely a Paksi Atomerőmű
bővítését finanszírozná. A Bloomberg gazdasági hírügynökség
értesülései szerint a pénzintézet már nem nyújt új hiteleket és eddigi
projektjeinek finanszírozását is leállította. Vlagyimir Putyin orosz elnök
tavaly már hatmilliárd dollárt pumpált bele egy állami befektetési alapból,
idén pedig háromszor ennyi támogatásra lenne szükség a bank
fennmaradásához. A Bloomberg értesülései szerint Putyin is hajlik rá,
hogy hagyják csődbe menni a pénzintézetet, és az Orosz Nemzeti Bank
ezért már nem segíti ki. Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszter azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a paksi hitelt az orosz
állam adja Magyarországnak, hogy abban mely pénzintézetek működnek
közre, az a kölcsön szempontjából nem lényeges. (hírtv – rtl)
Átfogó szakmai napot tartott a Szekszárd Városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum. Az elhangzottakról Kálóczi Andrea, a fórum titkára
tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Rendelet született a „Szekszárd” név használatáról. Ezt a város
közgyűlése fogadta el. A határozathozatalt vita előzte meg, tudósít a
teol.hu. Dr. Mezei László szerint a név használatára vonatkozó
rendelkezés szubjektív, vitára adhat okot. Zaják Rita annak pontosítását
kérte, hogy ki az, aki méltatlan a név viseletére, ez megtörtént. Rácz
Zoltán pedig úgy véli, ha eddig nem okozott senki kárt a név viselésével,
felesleges erről szabályt alkotni. Dr. Haag Éva alpolgármester viszont
úgy gondolja, a rendeletnek pont a megelőzés a célja, Ács Rezső pedig
azt szeretné, hogy ami „Szekszárdi”, legyen méltó a városhoz. (teol.hu)

A nyári időszak bűn- és baleset-megelőzési tudnivalóira hívta fel a
figyelmet a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Alosztálya. Jó tanácsok Molnár Ágnestől, a főkapitányság szóvivőjétől. INTERJÚ!!!
A Tolna megyei németség elűzetésének 70. évfordulójára emlékeztek a
napokban Bonyhádon a Tolna Megyei Német
Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetsége és a helyi német önkormányzat
szervezésében. Az ökumenikus istentiszteletet követően elsőként Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára,
majd Ritter Imre, a magyarországi németek parlamenti szószólója tartott
beszédet. Ezt követően leplezték le a Bonyhádi Járási Hivatal épületén
azt az emléktáblát, amely azoknak az embernek állít emléket, akiket
Tolna megyében 1945 és 1948 között megfosztottak vagyonától és
elűztek otthonából. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Több órás napsütés, kellemes meleg és néha zápor
zivatar, ez a hétvége receptje. Nyugodtan szervezhet szabadtéri
programot, sőt a strandokat is megnézheti a családdal, mert már a
természetes vizek is elég melegek, ráadásul kiváló minőségűek a
szakértők szerint. Szekszárdon a hajnali 19 fokról 28-30 fok közelébe
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

