12.04. – kedd 15.00
A fogyatékkal élők helyzetére hívják fel a figyelmet
Védelmi gyakorlatot tart az atomerőmű
Rádiótörténeti kiállítás Tolnán
Kevesebb lesz a felhő az égen
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 4-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, a Fogyatékkal Élők
Világnapja alkalmából ünnepséget szervez december 6-án. Ez
alkalomból előadást tart a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tudományos és innovációs
dékánhelyettese, Prof. habil Dr. Nagy Janka Teodóra „A fogyatékosügy
és a szociális gazdaság” címmel. – INTERJÚ!!!
A héten tartja meg az éves fizikai védelmi gyakorlatát a hatóságok
felügyelete mellett az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. – tette közzé a vállalat
a honlapján. A hatályos szabályozás értelmében a Paksi Atomerőmű
köteles minden évben egy komplex gyakorlat keretén belül ellenőrizni a
fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak hatékonyságát. A
végrehajtásban, az Országos Atomenergia Hivatal és az Országos
Rendőr-főkapitányság munkatársai ellenőrzése mellett, az atomerőmű
személyzetén kívül a területi és országos rendvédelmi szervek is részt
vesznek. A gyakorlat a megszokottól eltérő hang- és fényhatásokkal,
illetve füsttel járhat. (teol)
Rádiótörténeti kiállítás nyílik december 8-án a tolnai MAG-házban,
Johanovics László magánygyűjteményének darabjaiból. A gyűjtemény
tartalmaz hazai és külföldi gyártmányú rádiókat, televíziókat és egyéb
hangtechnikai eszközöket is. Itt felidézheti, hogy milyen készülékeket
használtak a 40-es, 50-es, 60-as években Magyarországon. Hangos
meghívó Johanovics László gyűjtőtől. – INTERJÚ!!!
Dombóváron hagyománnyá vált, hogy az adventi időszakban gyűjtést
szervez több civil szervezet. Idén a helyi Katolikus Karitászon keresztül
szeretnék eljuttatni a nehéz sorsú Dombóváron élő családoknak az
összegyűjtött játékokat, ruhaneműt, és terveik szerint a Kárpátaljai
magyaroknak is osztanának a felajánlott csomagokból. December 17-ig

várják a felajánlásokat a város négy különböző pontján a Cipősdoboz
elnevezésű akció keretében. (teol)
A Szekszárdi Utánpótlás-nevelő Football Club az idén
nyolcadik
alkalommal szervezi meg a Mikulás Kupa – nemzetközi utánpótlás
teremlabdarúgó tornát, a Szekszárdi városi sportcsarnokban. Ez a 2004.
után született gyerekek korcsoportjának megmérettetése, és az ország
több pontjáról, de még Szerbiából is érkeznek majd versenyzők, mondta
Pálfi Gábor, a rendezvény fővédnöke, főtámogatója. – INTERJÚ!!!
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes árváinak gyűjtöttek adományokat
az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium tanulói és dolgozói. A
csomagokat nemrégiben indították útjára Erdélybe. A gyűjtés évek óta
hagyomány az iskolában, amelyet idén Strasszer Éva tanárnő
szervezett. Tartós élelmiszert, ruhaneműt, szaloncukrot, különböző
tisztítószereket juttattak el a rászoruló gyerekekhez. Volt olyan osztály,
amelyik az osztálypénzből szánt egy összeget arra, hogy bevásároljanak
a nehéz sorsú fiatalok számára, írja a teol.hu. (teol)
Végül az időjárásról: Egyre többet süt majd a nap, azaz kevesebb lesz
a felhő az égen. csapadékra elsősorban az Alföld középső tájain kell
számítani. Szekszárdon a hajnali -1 fokról +5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

