Július 27. Vasárnap
Jó napot kívánok, Klein Eszter vagyok! 2014. július 27-én, vasárnap
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Az atomerőmű-bővítés szempontjából nem jelent problémát az
ukrán helyzet
Egész nyáron át tartó tábor a lovak szerelmeseinek
Természetvédelmi terv a paksi téglagyárról
170 millió forintból bővítik az óvodát
Javuló felvételi eredmények a PTE Illyés Gyula karán
Az atomerőmű-bővítésre szükség van, a fűtőelemellátást az ukrán
helyzet nem lehetetleníti el – derült ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energetikai államtitkára, Aradszki András Világgazdaságnak adott
interjújában. Az államtitkár azt mondta, hogy a 2011-ben elfogadott,
2030-ig szóló, és ötvenéves kitekintést adó energiastratégia rögzíti az
ország majdani energiamixét, de az azon belüli arányokat nem adja
meg. Az általa vezetett államtitkárság elsődleges teendője az, hogy e
stratégiát az energiabiztonsági szempontok mentén, szabályozási úton
„lefordítsa”. Ez annyit tesz, hogy olyan feltételeket kell teremteni, hogy a
piaci szereplők tervezetten és ütemezetten hozzáláthassanak az erőműfelújításokhoz és hatékonyságnövelésekhez, hogy úgy érezzék, érdemes
az itteni áramtermelésbe fektetniük. Az államtitkár szerint nem jelent
megoldhatatlan problémát az, hogy Ukrajnán keresztül egyelőre nem
lehet nukleáris fűtőelemeket szállítani Paksra, és a sérült elemek
visszaszállítására sincs mód.
Minden héten hétfőtől várja a táborozni vágyó fiatalokat a paksi Puszta
Lovasudvar és Vendégház. A tábor jó alkalom arra, hogy lovagláson túl
a lovakkal való bánásmódot, és a lovagláshoz, lótartáshoz szükséges
eszközöket is megismerjék a fiatalok. Részletekről Scheffer István lovas
edző számol be. - INTERJÚ!!!
Előkészítette a Duna-Dráva Nemzeti Park a paksi téglagyári löszfeltárás
természeti emlékének természetvédelmi kezelési tervét. Az elkészült
dokumentáció a védett természeti terület értékeinek megóvását,
fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgálja. A
tulajdonosok, vagyonkezelők a terv kifüggesztésétől számított 45 napon
belül észrevételezhetik a dokumentumot.

Mintegy 170 millió forintból újítják fel és bővítik a szekszárdi 1. számú
óvoda Wosinsky tagintézményét. A projekt részleteiről Ács Rezső
Szekszárd alpolgármestere tájékoztatja a hallgatókat. - INTERJÚ!!!
Az utóbbi öt év legjobb felvételi eredményét produkálta a PTE Illyés
Gyula Kara, mondta el a TEOL-nak Dr. Horváth Béla dékán. Összesen
245 hallgató felvételét véglegesítették a ponthatárok alapján, s a
pótfelvételi során még legalább 30 további hallgatóra számítanak. A
számok azt mutatják, hogy országosan is nőtt az érdeklődés az
egyetemek iránt, Szekszárdon ez az arány lényegesen nagyobb, mint
másutt. Ami az első helyen jelentkezést illeti, a Pécsi
Tudományegyetemen (PTE) az élen állt az Illyés Gyula Kar (IGYK). Ez
fontos mutató, hiszen aki első helyen jelentkezik, az itt is akar tanulni.
Ami a felvételi eredményeket illeti, az IGYK az elmúlt évhez viszonyítva
65 hallgatóval többet vett fel. Ez az eredmény azért is örvendetes,
mondta a dékán, mert itt döntően a társadalomtudományok területén
folyik a képzés, melyet a kormányzat nem támogat. A támogatás hiánya
megmutatkozik a kommunikáció és médiatudomány, valamint szociális
szak felvételi eredményeiben is. E szakokon ugyanis csak
költségtérítéses képzés indul. A turizmus-vendéglátás szakon is csak
egy hallgató érte el az államilag finanszírozott képzéshez elegendő
igencsak magas 428 pontot. Tavaly az egész egyetemen mindössze 5
diák tanulhatott a közgazdaságtudományi képzés területén állami
finanszírozással. A pedagógusképzés iránt folyamatosan nő az
érdeklődés, mind a tanító, mind pedig az óvodapedagógus szakon. E
képzési területen azonban nem vehettek fel több hallgatót, mert állami
felvételi kvóta engedélyezi a létszámot, így a felvételi ponthatár alapján
26 fiatal került be a tanító szakra, az óvodapedagógus levelező szakra
pedig 35 hallgatót vettek fel.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

