04.13 – szerda 15.00
Ismét téma volt PaksII a Parlamentben
Életpálya program a szakképzésben résztvevőknek Szekszárdon
Dunaföldvár idős orvosa az év praxisa díj jelöltjei között
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. április 13-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Helyesnek tartja az LMP, hogy a kormány egyenlőre nem hívott le nagy
összeget a Paksi atomerőmű bővítésére szánt orosz hitelből. Az
ellenzéki párt képviselője a parlamentben azt mondta, hogy a fejlesztést
érő Brüsszeli kritikák miatt ez az eljárás teljesen indokolt. Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter a paksi bővítés magas társadalmi
támogatottságát az LMP 2014-es választási eredményével állította
szembe, miután a párt azzal kampányolt, hogy aki nem akarja a bővítést,
szavazzon rájuk. (magyarhirlap)
A város közbiztonságáról tanácskoztak Szekszárdon tegnap. A
megyeszékhelyen működő polgárőrök, valamint a Szőlő-Szem
Mozgalom tevékenységét értékelték, illetve mérlegelték a fejlődési
lehetőségeket. Beszámoló Molnár Ágnestől, a Tolna Megyei
Főkapitányság szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Életpályaprogramot indít a szekszárdi önkormányzat a szakképzésben
részt vevő diákoknak és felnőtteknek a Modern városok program
forrásaiból. Ács Rezső polgármester felidézte, hogy a kormány
kétmilliárd forintos támogatást nyújt a szekszárdi szakképzés
fejlesztéséhez, a város önkormányzata azt vállalta, hogy öt év alatt
ötszáz embert képeznek ki hiányszakmákban. A polgármester kifejtette:
az életpályaprogram keretében a szakgimnáziumi képzésben négy, a
nappali szakképzésben és az esti felnőttoktatási rendszerben húsz
szakma elsajátítását segítik majd, a program a pályaválasztástól az
elhelyezkedésen át a letelepedésig ad támogatást a résztvevőknek. Az
első lépés, hogy az általános iskolában bemutatják, miért érdemes az
adott szakmákat választani, majd azon szakmák tanulására próbálják
ösztönözni a jelentkezőket, amelyekre szüksége van a városnak is. A
sikeres elsajátítás után a letelepedéshez is nyújtanak segítséget, például
úgynevezett fecskeházakban. A program része az is, hogy a jól tanuló

diákok 25-50 ezer forintos havi ösztöndíjban részesülhetnek, és külföldi
gyakorlaton vehetnek részt. (szakszervezetek.hu)
Dunaföldvár évtizedek óta praktizáló, ma már nyugdíjas gyermekorvosa,
dr. Stingli Erzsébet az egyik jelöltje az Év praxisa a Kárpát-medencében
pályázatnak. Tíz orvost választott a zsűri határon innen és tízet azon túl,
rájuk lehet szavazni az interneten április 17-ig. Dr. Stingli Erzsébet
kórházakban, később mint házi gyermekorvos állt a betegek
rendelkezésére éjjel-nappal. Az indoklás szerint csendben tette a dolgát,
amire felesküdött: gyerekeket gyógyított a legjobb tudása szerint. A 77
éves doktornő a praxisát már eladta, de időnként még helyettesít, illetve
rendszeresen jár csecsemő- és gyermektanácsadásra, részt vesz az
ügyeletben, és ő a bölcsőde orvosa is. Idős kora ellenére a kis betegei a
mai napig is bármikor számíthatnak rá. (teol.hu)
FIN az-az fenntartható ifjúság napja! Tegnap az FM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégiumában tartott konferenciát a diáksereg. A
részleteket Fatér Máté, az egyik szervező, a PTE hallgatója osztja meg
Önnel. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Ha fáradt és kimerül, esetleg feszültnek érzi magát,
az lehet a közeledő hidegfronttól is. Ez hozza a felhőket, meg az esőt, és
a megerősödő szelet is. Szekszárdon a hajnali 12 fokról 19 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

