12.06. – csütörtök 15.00
A sertéstenyésztésről egyeztettek Szekszárdon
Tovább támogatja felsőoktatásban tanulóit Bátaszék
Az idén is gyűjt a rászorulóknak az atomerőmű
Lehet némi csapadék
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 6-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az Afrikai sertéspestis és a sertések nyilvántartását szolgáló ENARrendszer volt a téma kedden és szerdán a Csapó Dániel
Szakközépiskolában. A hazánkban egyedülálló képzést a Magyarországi
Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége szervezte. A kétnapos
rendezvényre meghívták az agrárminisztériumhoz tartozó valamennyi
intézmény érintett oktatóit.
Fitos Gábor,
a
Magyarországi
Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének ügyvezető igazgatója a
teol.hunak elmondta: 22 középfokú és 7 egyetemi intézményből –
Debrecentől Keszthelyig, Gödöllőtől Mosonmagyaróvárig – jöttek
Palánkra oktatók. A felkért előadók, kiváló szakemberek pedig úgy
állították össze az előadásaikat, hogy azokat a iskolák hallgatói, közel
700 diák is megértse majd. (teol)
Bátaszék önkormányzata az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázatához, amelynek értelmében a 2019-es évben is
segítséget nyújt a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak. A
beérkezett pályázatok értékelését lezárta a város, így most az 1m6 millió
forintos keretösszegből 16 tanuló részesül, mondta Dr. Bozsolik Róbert,
polgármester. – INTERJÚ!!!
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. dolgozói és nyugdíjasai Paks
önkormányzatával közösen cipősdoboz gyűjtési akciót hirdettek. A
gyerekek számára meleg ruhát, írószereket, tisztálkodási szereket,
játékokat és édességet rejthet a csomag, a családoknak pedig tartós
élelmiszert gyűjtenek. A dobozra írja rá, milyen nemű és korú
gyermeknek szánják azt. Az adományokkal a Paksi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, a Segítők Háza, a Paks Kistérségi Szociális
Központ Fogyatékosok Nappali ellátását biztosító szervezete és a
Katolikus Karitász munkáját segítik. A felajánlásokat december 13-ig
fogadják az atomerőmű F2-es portáján, a Tájékoztató és

Látogatóközpontban, a Tourist Info Paks-Agricumban, a városházán, a
kulturális központban és az Adventi Udvarban. (teol)
„Élő szeretetet embertársainknak” elnevezéssel az idén is megszervezi
hagyományos programsorozatát a Mentálhigiénés Műhely. December 7
és 22 között minden nap 17 órától várják az érdeklődőket Szekszárdon a
Béla király térre, ahol zenés, kulturális, szórakoztató műsorokkal
készülnek. Hangos meghívó Pócs Margittól, a Mentálhigiénés Műhely
elnökétől. – INTERJÚ!!!
Magyarország eddig mintegy 78 millió eurót hívott le az Oroszországgal
kötött nemzetközi hitel-megállapodásból, amit teljes egészében
előtörlesztett – közölte Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának
tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli
miniszter képviselői kérdésre adott írásos válaszában. A politikus arról is
beszámolt, hogy a hitelből eddig lehívott összeg, az atomerőmű építés
eddig igazolt 98 millió eurós költségének a 80 százaléka. (vg)
Az Atomerőmű KSC Szekszárd sikeresen vágott vissza az MBK
Ruzomberok csapaténak december 5-én, a Szekszárdi Városi
Sportcsarnokban. A második negyedben vették át a vezetést a hazaiak,
ezt követően tovább növelve előnyüket végül sima, tizenöt pontos
győzelmet arattak. A KSC-ben remekeltek a légiós játékosok, a
végeredmény 87-72 lett, mondta Szabó Noémi, az Atomerőmű KSC
Szekszárd szakmai igazgatója. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: elsősorban északnyugaton, északon, valamint
északkeleten számíthat esőre, de északon és északkeleten átmenetileg
hó, havas eső, fagyott eső és ónos eső is hullhat. Helyenként
megélénkül a délies szél. Szekszárdon a hajnali -3 fokról +5 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

