10.08 – szerda 15.00
Tolna megyében is készülnek a hajléktalan ellátók a télre
Hamarosan kész a bonyhádi ipari park
A brit nagykövet járt a Bátaapáti radioaktv hulladék tárolóban
Marad a nagyon szép idő, sőt

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. október 8-án,
szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az időjárás kellemes, persze nem azoknak, akik hajléktalanok. Ők már a
hideg, nyirkos éjszakáktól szenvednek. A fedél nélküliek ellátásában a
tél november 1-én kezdődik. A nekik segítő szervezetek már készülnek
erre az időszakra. Szűcs László, a szekszárdi hajléktalanszálló vezetője
azt mondta a teol.hu-nak, egész évben igyekeznek megteremteni a
feltételeket ahhoz, hogy a zord időben segíteni tudjanak. Ehhez pedig
fontosak az adományok is: ha van Önnél felesleges matrac, takaró,
párna, ágyneműhuzat, hálózsák és meleg ruha, akkor az intézmény ezt
tudja hasznosítani. Télen van krízisügyelet, amely egy telefonos
segélyszolgálat. Ha életveszély vagy a testi épség veszélyeztetettsége
miatt hívják őket, akkor november 1-től a helyszínre mennek. A
telefonszámaik: 74/511-392, illetve 30/277-26-22. Ezt a szolgáltatást is
nyertes pályázatnak köszönhetően működtetik, illetve ilyen úton jutnak
gyógyszerhez is. (teol.hu)
A jövő év elején a tervek szerint már termelni kezd a Bonyhádi Ipari
Park. A város és az üzemeltető cég alá is írta az együttműködési
megállapodást a két üzemcsarnokot majdan használó vállalkozásokkal.
Az egyik létesítmény 4000, a másik 2000 négyzetméteres. Az egyezség
értelmében az önkormányzat a jövőben is mindent megtesz a beruházás
megvalósításáért, bővítésért és fejlesztéséért, valamint annak hosszú
távú sikeres működéséért. Az átadás november végére várható. (teol.hu)
Október 10-én Bonyhád, 11-én pedig Kismányok ad otthont a XIII.
Bukovinai Székely Találkozónak. A rendezvény jó alkalom arra, hogy az
egykor Bukovinából származó, ma már számtalan helyen szétszóródva
élő székelyek és leszármazottaik találkozzanak. A kulturális programok
mellett, a hagyománynak megfelelően három Sebestyén Ádám-díjat és
egy Gáspár Simon-díjat is átadnak. A részletekről Csibi Krisztina a

Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke számol be. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja. További információink!
Különleges programokkal kapcsolódik az Atomenergetikai Múzeum a
következő hetekben a Múzeumok őszi fesztiváljához. A sort egy
időutazás nyitja, amelyen Pónya Józseffel, az atomerőmű első
vezérigazgatójával és Kováts Balázzsal, az Energetikai Szakképzési
Intézet alapító igazgatójával együtt vehetnek részt a látogatók október
10-én este fél 6-tól - áll a teol.hu beszámolójában. Az üzem múltjáról
beszélnek a szakemberek. Október 21-én délelőtt a diákokat,
pontosabban négyfős diákcsoportokat várnak közös rajzolásra. A feladat
az, hogy a környezet védelem, a fenntarthatóság témakörét jelenítsék
meg. De közös zenélés is lesz, hiszen november 4-én Játszd újra, tekerd
gyorsabban! címmel zenés közönségtalálkozót tartanak. A vendég
Lukács Péter, a Bikini együttes gitárosa lesz. (teol.hu)
Megnézte a brit nagykövet a Bátaapátiban található NemzetiRadioaktívhulladék-tárolót. A diplomata megismerhette az ide kerülő
sugárzó anyag útját, azt hogy miként és milyen feltételek mellett kerül
biztonságba, a környezet szennyezése nélkül. A misszióvezető
lenyűgözőnek értékelte a látottakat. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Az előrejelzés szerint folytatódik a szép, kellemes
őszi idő. Sőt melegebb is lesz egy picit, mint eddig. Nem várható sok
felhő, így csapadékra sincs sok esély. A hajnali pára feloszlása után
gyorsan melegszik majd a levegő, mert sokat süt a nap. A déli szél
időnként megélénkül. Szekszárdon 25 fok körül alakul a maximum.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

