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A 3-as blokk üzemidejének meghosszabbításán dolgoznak Pakson
Közös rendezvényt tart a Rákellenes Liga és a Katasztrófavédelem
Könyvtárba csábítanak ezen a héten kicsiket és nagyokat
Egy picit kevesebb lesz a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. október 6-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A 3-as blokk üzemidejének meghosszabbításán dolgozik a Paksi
Atomerőmű vezetése. Az egység ugyanis elérte tervezett ciklusa végét,
így engedélyeztetni kell, hogy használhassák még. Ezt az Országos
Atomenergia Hivatal döntheti el. Az erre vonatkozó kérelmet a múlt év
végén nyújtották be a nukleáris hatósághoz. Az ügyben
közmeghallgatást tartottak az atomváros polgármesteri hivatalában.
Elhangzott, hogy a 2000-es évek elején született elhatározás arról, hogy
a tervezett harmincéves üzemidőn túl, további húsz évig működtessék a
reaktorokat, amire egyébként a világban számos példa van. Az egyes és
kettes blokk időközben már engedélyt kapott a továbbüzemelésre, most
a hármas van terítéken. A döntést decemberig hozza meg a hatóság.
(teol.hu)
Megjutalmazták a Legtekerősebb Osztályt. Még az autómentes napon
szervezett bicikli túrát Szekszárd Önkormányzata, a Zöldtárs Alapítvány
és a Szekszárdi Klímakör. Ezen a legnagyobb létszámban a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gyakorló Iskolájának 3/a osztálya
vett részt. Aczél Ildikó osztályfőnök vette át az ezért járó vándorserleget
Ács Rezső polgármestertől. A részletekről Baka György a Zöldtárs
Alapítvány elnöke számol be. - INTERJÚ!!!
A Magyar Rákellenes Liga és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság október 8-án „Ne cigizz, inkább biciklizz” elnevezéssel
szervez közös rendezvényt. Hangos meghívó Boros Brigittától a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Megkezdődtek az Országos Könyvtári Napok. A programsorozat
természetesen Tolna megyében is megjelenik. Szekszárdon az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár múltidéző sétát szervez, de gyermekjóga,
kézműveskedés is lesz. Bátaszéken egész héten átívelő Kirakati

kirakóval indították el a programokat. Dombóváron Aranykapu
gyermekkoncert nyitotta az eseménysort. Tamásiban Breuer-Orbán
Károly élménybeszámolója volt a nyitány. Fácánkerten Könyvtári ovi,
míg Bonyhádon ügyes kezek klub is volt a nyitó napon. Október 9-én –
sokak örömére – ismét Könyves Vasárnap! A könyvtárak rendhagyó
programokkal, rendkívüli könyvtárnyitással, izgalmas meglepetésekkel
várnak mindenkit. A legtöbb helyen a délelőtt a családoknak szól:
mesékkel, dalokkal, játékokkal varázsolva el a kicsiket; a délutáni és esti
órákra pedig zenés, táncos kínálattal a felnőtteket várják az
intézmények. (teol.hu)
Még tart az Erdők Hete elnevezésű rendezvénysorozat. A Pörbölyi
erdészetben továbbra is készülnek az érdeklődőkre. Minden csoportot
előre egyeztetett, egyedi programok várják. Hogy ezek pontosan mik is
lesznek, azt megtudhatja Mármarosi Etelkától, a Gemenc Zrt.
ökoturisztikai előadójától. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Főleg keleten eredhet még el az eső, de egyre
inkább felszakadozik majd a ború. Térségünkben a szél még erős
marad. Szekszárdon a hajnali 3 fokról 12 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

