Január 4. vasárnap
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2015. január 4-én, vasárnap 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Remekül szerepeltek a minősítő versenyen a szekszárdi
versmondók
Mozgalmas évet zárt a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ
Az új esztendőben még több véradóra számít a Magyar
Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
Folytatják a vizsgálatokat – az új blokkok tervezését készítik elő
Pakson
A TEMI Fővárosi Művelődés Ház és a Magyar Versmondók Egyesülete
az idén is megrendezte a „Regősök húrján…” elnevezésű országos
vers- és prózamondó versenyt. A versmondó versenyek legjobbjainak
tehetséggondozó rendezvénye ez, egy hagyományosan magas
színvonalú találkozó keretében. A megmérettetés felmenő rendszerű, az
országban több helyszínen megrendezett regionális döntőkről jutottak
tovább a zsűri által kiválasztottak a budapesti országos gálára. A
versenyen kiválóan szerepeltek a szekszárdi Garay János Általános
Iskola és AMI drámatagozatos diákjai. A negyedik osztályosok közül
Molnár Zita bronz minősítést, Ranga Simon Péter ezüst minősítést, Miller
Sári Anna arany minősítést és Ferger Viktória Hanna szintén arany
minősítést kapott. Az ötödik osztályosok közül Sili Gergő részesült a
legmagasabb minősítésben. Csizmazia Dóra, a Szekszárdi Garay János
Gimnázium hetedik osztályos tanulója szintén arany minősítéssel
érkezett haza a versenyről. A diákok felkészítője Csizmazia Ferencné
Illés Mónika tanító, drámapedagógus volt.
Nem panaszkodhat a szekszárdi Babits Mihály Művelődési központ. Az
intézmény ugyanis a 2014-es esztendőben javában bővelkedett
programokban. Halmai-Nagy Róbert igazgató reméli, hogy a 2015-ös év
is meghozza várt sikert. - INTERJÚ!!!
,,Kezdjük az új évet segítségnyújtással és jó cselekedettel”- ezt a
szlogent tűzte ki maga elé a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete az új esztendőben részletekről Gulyás Katalin megyei
igazgató számol be. - INTERJÚ!!!

Az ősszel végzett három dimenziós szeizmikus felmérés eredményeit
felhasználva folytatódik januártól az új atomerőművi blokkok építéséhez
kapcsolódó telephely vizsgálati program. A kutatás célja, hogy igazolja a
telephely alkalmasságát a blokkok befogadására, illetve meghatározza
azokat a paramétereket, amelyeket a mérnököknek a tervezéskor
figyelembe kell venni. Hidrológiai, meteorológiai vizsgálatokat végeznek
a szakemberek, sekély és mélyfúrásokkal térképezik fel a terület
talajszerkezetét. Aszódi Attila kormánybiztos azt mondta, a négy blokk
építésekor és a ’90-es években végzett földrengésbiztonsági
megerősítéskor részletesen kutatták már ezt a területet, de a
legmodernebb vizsgálati eljárással szeretnék ezt megismételni, hogy
minden kétséget kizárjanak. A kutatásokat közbeszerzési eljárásban
kiválasztott cég végzi, a munka januártól 1-1,5 évig tart.
Két Tolna Megyei térképatlaszt adtak át ünnepélyes keretek között a
simontornyai mentőállomásnak. Beidek Attila, a mentőállomás vezetője
elmondta, nagyon hasznos ajándékot kaptak, mert a régi térképeik már
nagyon elhasználódtak, a két új atlasz elősegíti a gyorsabb kiérkezést,
ezáltal akár életet menthet. Tovább könnyíti majd helyzetüket, ha
megkapják a GPS-t, melyre ígéretet kaptak. A két térképatlasz a Turimuri akció bevételéből származik. A helyiek által jótékony célra beadott
ruhanemű árából befolyt összegből immár négy éve kapnak adományt
szervezetek, intézmények.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

