12.02. – vasárnap 15.00
Szekszárdon tartotta szimpóziumát a Magyar Nukleáris Társaság
Készül a megyeszékhely kutyamenhelye is a nagy hidegre
Nagydorogon is kapnak segítséget a rászorulók
Felmelegedés kezdődik
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 2-án,
advent első vasárnapján, 15 órakor következnek a Rádió Antritt
regionális hírei!
A Magyar Nukleáris Társaság 17. alkalommal szervezte meg
szimpóziumát. A helyszín évente váltakozik Budapest és Paks között.
Pakson eddig rendszerint az Erzsébet Nagy Szállodában tartották, de
mostanra annak kereteit kinőtték. Mivel az idei rendezvényen több mint
160 fő jelenik meg, Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba
tették át, áll az eseményről kiadott közleményben. A magyar nyelvű
konferencia elsődleges célja a hazai műszaki-tudományos eszmecsere
elősegítése, egymás kölcsönös tájékoztatása a folyó szakmai
tevékenységről. Fórum a hazai szakemberek, kutatók, valamint a
szakma ifjabb művelői közötti kapcsolatépítésre, információ cserére.
(közl)
A kutyamenhelyen is igyekeznek felkészülni a télre és a hidegre. Ennek
megfelelően önkéntesek segítségével szalmával bélelték ki a
kutyaólakat, de minden segítség jól jön a nagy hideg beállta előtt, így
továbbra is várnak takarókat, pokrócokat. December végén pedig három
alkalom is lesz, amikor az adakozni kívánók a menhelyre látogathatnak,
a nyílt napok mellett idén is megszervezik a Menhely-Karácsonyt,
mondta Fiáth Szilvia, a Szekszárdi Kutyamenhely vezetője.
– INTERJÚ!!!
Immár harmadszor rendeztek úgynevezett értékhangoló vetélkedőt. A
Tolna megyei Önkormányzat programjának Sióagárd adott otthont. A két
napos rendezvényen megyei vezetők, és a falu polgármestere üdvözölte
a felsős és középiskolás tanulókat, áll a szerkesztőségünknek küldött
közleményben. A két nap alatt közel 80 fiatal vett részt a hangolón, hogy
a tél végén megrendezendő értékvetélkedőn minél jobban
szerepeljenek. A gyerekek tesztfeladatokat kapak, és értékfelterjesztés
készítésébe is belekezdenek. Tavalyi javaslataik közül egyébként 9
elemből lett megyei érték. (közl)

December 5-én 17 órákor „Idő-tér-kép” címmel nyílik kiállítás
Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A tárlatot
Biszák László festőművész és Alexandra Manea fotós munkáiból
állították össze. A kiállítás december 21-ig nézheti meg. Hangos
meghívó Csötönyi Lászlótól, a rendezvény moderátorától. – INTERJÚ!!!
Segítenek a rászorulóknak. Ötezer forint értékű élelmiszer-vásárlási
utalványt kapnak az állandó lakcímmel rendelkező 14 év alatti és 60 év
feletti nagydorogiak. Ez a háromgyermekeseknek akár 15 ezer, idős
házaspároknak 10 ezer forint segítséget jelenthet karácsony előtt.
Akinek csak tartózkodási helye a település, az 2500 forintra számíthat.
Kovács György polgármester a teol.hunak elmondta, december első
hetében 1085-en vehetik át az utalványt összesen 5 millió 400 ezer forint
értékben. Krachun Elemér, Mőcsény polgármestere elmondta, bár még
nem született végleges döntés, de várhatóan a korábbi
hagyományoknak megfelelően a gyermekek ötezer, míg az idősek
tízezer forint értékben kapnak élelmiszercsomagot községükben. (teol)
Karrier napot tartott a Tamási Béri Béri Balogh Ádám Katolikus
Gimnázium. Ennek keretében a fiatalok felkeresték a Tolna Megyei
Kormányhivatal Tamási Járási Hivatalát is, ahol megismerkedtek a
hivatal munkájával, szervezeti felépítésével. Tájékoztatást kaptak a
diákok egyes szakterületek képesítési előírásáról is. A Földhivatalai
Osztály munkatársai a földmérő szakma rejtelmeiben vezették be őket. A
Kormányablakban többek között megtanulták, hogyan kell kitölteni az
európai egészségbiztosítási kártya iránti kérelmet. A Hatósági,
Gyámügyi és Igazságügyi Osztályon pedig szerepelői lehettek egy
védelembe vételi tárgyalásnak, olvasható a kormányhivatal honlapján.
(kormányhivatal)
Végül az időjárásról: Elkezd felmelegedni. Bár lesz ahol ónos eső, vagy
akár fagyott eső is hullhat, de később javul a helyzet Többnyire felhős
marad az ég, és feltámadhat a szél is. Szekszárdon a hajnali 1 fokról 10
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

