12.15. szombat 15.00
Hajléktalanokat ebédeltetnek meg a Szekszárdi Szakképzési
Centrum Vendéglátó Szakképző Iskolájának munkatársai és diákjai
Tolnán is gyűjtenek a rászorulóknak
Évet értékelt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft
Marad a téli idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 15-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
December 18-án a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó
Szakképző Iskolájának munkatársai, diákjai karácsonyi ebédet
készítenek a Szekszárdon élő hajléktalanoknak. Ezt majd aznap délben,
a megyeszékhelyen működő hajléktalanszállón tálalják fel a
rászorulóknak. A gulyáslevesből és túrós batyuból álló menüt az
intézmény tankonyháján készítik el, a tervek szerint 40 személyt
vendégelnek meg, mondta Barát Péter cukrászmester szakoktató,
ötletgazda. – INTERJÚ!!!
Tolna városában is gyűjtöttek a rászorulóknak, 10 mázsa adomány jött
össze. Ennek nagyrésze liszt, rizs, cukor, olaj és száraztészta. A helyi
karitász vezetője, Kovácsné Füri Margit, a teol.hunak elmondta: a tolnai
katolikus gimnázium tanulói is segítettek az adománygyűjtésben. A
rászorulók névsorának összeállításában részint saját adatbázisukra,
részint a családsegítő központtól kapott információkra támaszkodtak.
Nemcsak csomagosztás lesz. Az ünnep előtt, szeretetvendégségbe
hívnak negyven szegény sorsú tolnait a helyi Civil Házba. Meleg ételt és
kalácsot kapnak. (teol)
Pakson tartotta évértékelőjét a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató
beszámolt a telephelyeiket érintő fontos történésekről. Mint mondta, a
püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolónál folytatták a
nagyszabású biztonságnövelő programot, elkészült augusztus végére
egy új könnyűszerkezetes csarnok. A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában 9307 kiégett fűtőelemet tárolnak a 2018-ban elhelyezett
háromszáz újjal együtt. A szakemberek már dolgoznak a további
tárolókamrák építésének előkészületein. A bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló telephelyére eddig 6536 hordót szállítottak,

4833 került vasbeton-konténerekbe ágyazva a felszín alatt 250 méterre
található 1. kamrába, amely megtelt. A gazdaságosság és a biztonság
szem előtt tartása mellett új tárolási koncepciót terveztek, a további paksi
kis- és közepes aktivitású hulladékot már eszerint helyezik el a 2.
kamrában, áll a teol.hu összefoglalójában. Ráadásul e tervek alapján
történik a 3. és 4. kamra bányászati kialakítása is. (teol)
Közel háromszáz Tolna megyei diák vett részt a Tolna Megyei Diáksport
Szövetség ünnepségén a Garay János Gimnázium Dísztermében
megtartott ünnepségen, Szekszárdon. A rendezvényen azon
diáksportolók teljesítményét ismerték el, akik a 2017/2018-as tanévben
megrendezett diákolimpián országos döntőben dobogós helyezést értek
el. Idén összesen 22 sportág 269 diáksportolója vehet át elismerést,
mondta Földesi Gyula, a Tolna Megyei Diáksport Tanács titkára.
– INTERJÚ!!!
Harminckét kérelem érkezett idén a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati
felhívásra, ebből huszonheten támogatott a paksi önkormányzat.
Esetükben ugyanis nem haladta meg a családban az egy főre jutó
jövedelem a határértéket. A döntésnél figyelembe vették hány
gyermekről gondoskodnak a szülők, van-e tartós beteg, munkanélküli a
családban, illetve egyedül neveli-e a szülő a pályázót. A havonta
rendelkezésre álló keret négyszázezer forint, így egy hallgató átlagosan
14 800 forintot kap – tájékoztatta a teol.hut Hanol János kommunikációs
csoportvezető. Alapvetően kétféle támogatást hirdetett meg az
önkormányzat, az egyiket a felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal
rendelkezőknek, a másikat az érettségi előtt álló középiskolásoknak.
(teol)
Végül az időjárásról: Kelet felé vonul a csapadékzóna, de egyre
gyengül majd a havazás. Néhol fel is szakadozik a felhőzet. Egyenlőre
olvadni azonban nem fog, mert ahhoz hideg lesz. Szekszárdon a hajnali
-3 fokról fagypontig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

