09.30 – péntek 15.00
Kiadták a környezetvédelmi engedélyt a PaksII beruházáshoz
Kezdődik a rókák veszettség elleni vakcinázása
Ismét megújított utat adtak át Szekszárdon
Még kellemes idő lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. szeptember 30-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Kiadta a Paks II projekt környezetvédelmi engedélyét csütörtökön a
Baranya Megyei Kormányhivatal. Aszódi Attila a paksi atomerőmű
teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kiemelte, a
környezetvédelmi hatóság engedélyének megszerzése igazolja, hogy a
projekt teljesíti az Európai Unió és Magyarország környezetvédelmi és
természetvédelmi
elvárásait.
A
szakember
hangsúlyozta:
a
környezetvédelmi engedély kiadásával rendkívül hosszú, körültekintő
eljárás zárult le, és szakmailag megalapozott döntés született. A Paks II
projekt környezeti hatásvizsgálati eljárása 2014. december 19-én
kezdődött, a projekttársaság több mint kétezer oldalas környezeti
hatástanulmányt nyújtott be, a dokumentáció az eljárás során tovább
bővült. A szabályoknak megfelelően a projekt környezeti hatásvizsgálati
eljárásában nemzetközi vizsgálatot is lefolytattak. (vg)
Kezdődik a rókák úgynevezett veszettség elleni vakcinázása. Ez
nemcsak a vadaknak jelent feladatot, hanem Önnek is, ha van kutyája.
Ugyanis a településeken kívül eső területekre ilyenkor ebzárlatot
rendelnek el. Dr. Jakab Zsigmond főosztályvezető, a Tolna Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Földművelésügyi
Főosztályának vezetője mondja el Önnek, hogy mire kell figyelnie
ilyenkor. - INTERJÚ!!!
Simontornyán és Szekszárdon is felújított utat adtak át. Szekszárdon az
56-os út palánki körforgalom utáni, mintegy 900 méteres szakasza újult
meg 100 millió forintos költséggel. Becze Szabolcs, a Magyar Közút
NZrt. megyei igazgatója az átadó ünnepségen elmondta, az országos 69
milliárd forintos keretből idén 4,8 milliárd forint jutott a megyére, és
bíznak abban, hogy jövőre további forrás érkezik, hogy folytatódhasson
az útfelújítás. A most átadott szakaszon kiemelkedően nagy a forgalom,
így itt nem csak a burkolatot újították fel. A munkák nem értek véget,

ugyanis biztosítják a szükséges forrásokat, így tovább folytatódik a
renoválás, amelynek során többek között megújul a sióagárdi híd is.
További útfelújítás várható a Szerdes-Tengelic, illetve a Kölesd-Paks
közötti szakaszon is. (teol.hu)
Kezdődik a kis népszámlálás. Ebben nem mindenkinek kell részt vennie,
de akit kijelöltek, annak kötelező, mondta el a Rádió Antrittnak
Konstanzerné Nübl Erzsébet a Központi Statisztikai Hivatal Tolna
megyei munkatársa. - INTERJÚ!!!
Megyénkben az országos átlaghoz képest jobb szőlő termés várható, és
talán borból is jobb minőség lesz. Sebestyén Csaba szekszárdi borász
azt mondja, hogy jó az idei szüret, finom, gyümölcsös bor lehet belőle. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Még kitart a többnyire derült, napos idő, bár
többfelé megerősödhet a szél is. Az időnként megjelenő gomolyfelhőkből
nem várható csapadék. Szekszárdon a hajnali 9 fokról akár 27 fokig is
melegedhet a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

