01.21 – szombat 15.00
Honvéd kadét képzés indul szeptembertől Szekszárdon
Minél hamarabb szeretnék kiemelni a Gerjeni komp elsüllyedt
kishajóját
Megvizsgálják hogyan öregszik a Paksi Atomerőmű
Marad a borongós, ködös idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. január 21-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egy Szekszárdi és egy budapesti iskolában indul szeptemberben honvéd
kadétképzés. A Honvédelmi Minisztérium szerint az új oktatási forma
bevezetése "a haza védelmére kész felnövő generáció kinevelését"
szolgálja. A tárca szerint szükség van egy kifejezetten a honvédség
számára hasznos előképzettséget jelentő, középiskolai, érettségit adó
képzési formára, a katonai pálya iránt érdeklődők és ezáltal a tiszti és
altiszti utánpótlás létszámának növelésére. Így a jövő tanévben
elindulnak az első ilyen osztályok a Szekszárdi Szakképzési Centrum
Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiumában, valamint a Budapesti
Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. Akit ez érdekel az február
15-ig jelentkezhet. A kadétképzésen emelt szintű fizikai felkészítést,
önvédelmi képzést, lövészetet ígérnek, továbbá azt, hogy a gyakorlati,
illetve szakkör jellegű foglalkozások keretében érdekes, a mindennapi
életben is hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el a
fiatalok. (index)
Gerjenen mindent megtesznek, hogy viszonylag kis kárral megússzák a
vízi balesetet. Elsüllyedt ugyanis a település és Kalocsa között
közlekedő komp kishajója. A pontos kár még nem ismert, még az okokat
is kutatják. Bár valószínűleg a jég miatt kaphatott léket a vízi jármű.
További részletek Romhányi Károlytól, Gerjen polgármesterétől. INTERJÚ!!!
„Gerontológiai” vizsgálatnak vetik alá az idén a Paksi Atomerőművet. Ez
egy olyan, speciális biztonsági ellenőrzés lesz, amely elsősorban
technológiai öregedés alapján veszi górcső alapján a létesítményt. A
fókuszban így a reaktortartály, a vezetékek és más, korrodálódásra
hajlamosabb alkatrészek, berendezések lesznek az Országos

Atomenergia Hivatal főigazgatója szerint. Ugyanerre a vizsgálatra kell
sort keríteni minden 1 megawattosnál nagyobb kutatóreaktoraban is,
ilyen Magyarországon egy van, Csillebércen. A tematikus biztonsági
ellenőrzés a 2011-es fukusimai atombaleset után elrendelt általános
biztonsági felülvizsgálat sikeres lezárulását követi a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség döntése alapján. Ez szerint egyébként 46
biztonságnövelő intézkedésre utasították a Paksi Atomerőművet. Ebből
33 már lezárult, 5 megvalósítása egyelőre nincs meg, de a befejezési
határidő így is 2018. (vg)
A Magyar Művészet Napjához kapcsolóan átadták a Tolna megyei
művészetért plaketteket. A péntek esti eseményen 5 művész kapta meg
az elismerést, mondta el Wessely Gábor író. - INTERJÚ!!!
Életműdíjat kapott Eppel János a Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesületeinek Szövetségétől. A teol.hu beszámolója szerint azért kapta
a díjat, mert szeretett fajtája, a német vizsla tenyésztésével,
népszerűsítésével nemzetközi hírnevet vívott ki magának, és mert
egyesületi aktivistaként sokat tett a vadászkutyázás hazai és külföldi
megismertetéséért. Szakmai tekintélyét kutyás berkekben bizonyítja az
is, hogy a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete megyei
szervezetének elnöke volt, országos elnökségi tag, illetve a vadászkutya
bizottság elnöke, az FCI Kontinentális Vizslák Bizottságának magyar
tagja volt, és a Drótszőrű Német Vizsla Világszövetség életre hívója.
Tavaly októberben vállalta a 2016-ban alakult Német Vizslások
Egyesületének vezetését, és ma is nemzetközi küllem és munkabíró.
(teol.hu)
100. születésnapján köszöntötték a napokban Gulyás Istvánnét
Szekszárdon. Erzsi néni 1917. január 18-án született Kiskőrösön. Egy
lánya, két lány unokája és két fiú dédunokája van. A múlt század
harmincas éveiben a fővárosban dolgozott, mint tizenéves cselédlány,
aztán Szekszárdra került, írja a teol.hu. Nyugdíjba 1972-ben ment.
Tavaly augusztus óta a Kadarka utcai idősek otthona lakója. A város
nevében Ács Rezső polgármester is felköszöntötte Erzsi nénit. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Marad a borongós, ködös idő, ez többfelé tartósan
is megmaradhat. Néhol a szél is megélénkülhet. A nagy hideg viszont
marad továbbra is. Szekszárdon a hajnali -13 fokról -2 fokig hűl a levegő.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

