09.21 – szerda 15.00
Napokon belül lezárhatja PaksII ügyét az Európai Bizottság
Autómentes Nap Szekszárdon
Elkészült a Sárköz utca felújítása a megyeszékhelyen
Marad a változóan felhős idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. szeptember 21-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Brüsszel Paks II. beruházással kapcsolatos pozitív állásfoglalása
heteken belül megérkezhet – fogalmazott a paksi atomerőmű
teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos. Dr. Aszódi Attila
az atomenergia használatát és fejlesztését támogató Nukleáris
Világszövetség Londonban rendezett konferenciáján beszélt minderről
az MTI-nek. Emlékezetett rá, hogy az Európai Bizottság energiaunióért
felelős alelnöke egy héttel korábban azt mondta: Magyarország közel áll
a paksi atomerőmű bővítésének tervével kapcsolatos minden kérdés
„pozitív elrendezéséhez”. A kormánybiztos nagyon biztatónak nevezte,
hogy ez az Európai Bizottság illetékes alelnökének szájából hangzott el.
Még két kérdés, a versenyjogi és a beszerzési háttér vizsgálata nyitott,
de a bizottsági alelnök legutóbbi kijelentései azt mutatják, hogy e
vizsgálatok is nagyon közel állnak a lezáráshoz. Az addig még függőben
lévő három kérdésből egyet idén májusban zárt le Brüsszel. Ez a paksi
beruházással kapcsolatos műszaki adatok titkosítását érintette. (teol.hu)
Autómentes napot szervez a Zöldtárs Alapítvány és a Szekszárdi
Önkormányzat. Csütörtökön délután fél 3-kor indul a rendezvény a Béla
király téren, de már fél órával korábban lesznek programok. További
részletek Baka Györgytől a Zöldtárs Alapítvány vezetőjétől. - INTERJÚ!!!
Átadta a felújított Sárköz utcát a szekszárdiaknak Ács Rezső
polgármester. Három kilométer hosszú útszakasz rekonstrukciója készült
el kiváló minőségben. A fejlesztés közvetlenül mintegy száz háztartást
érint, a tanyatulajdonosokkal együtt viszont körülbelül ezer szekszárdit. A
Sárköz utcában hat méter szélességben, három kilométer hosszú
útfelület kapott új aszfalt réteget egészen a Baranya-völgyi
buszmegállóig. A beruházás teljes mértékben kormányzati pénzből
valósult meg, a város 350 millió forintot fordított a felújításra, emlékeztet
a teol.hu. A munkának egyébként jövő tavaszra kellett volna elkészülni,

de hamarabb sikerült végezni vele. Október közepéig pedig a belterületi
határig kiépítik a közvilágítást. (teol.hu)
Ezüstérmesek lettek a Sió Kupán a KSC lányai. A mérkőzésről és a
további összecsapásokról Szabó Noémi, a csapat edzője beszél. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Kitart a változóan napos-felhős idő, csak ritkán
lehet egy kis futó zápor. Az északias szél viszont megélénkülhet. A
reggelek már elég csípősek. Szekszárdon a hajnali 7 fokról 19 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

