Augusztus 03. Vasárnap
Jó napot kívánok, Klein Eszter vagyok! 2014. augusztus 03-án,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Határon túl élő magyar egyetemisták töltöttek nyári gyakorlatot a
Paksi Atomerőműben
Még nagyobb szükség van nyáron a véradókra
Égett a faluház faszerkezetű teteje - szerencsére csak a
gyakorlatban
Paksiak is utaznak Cseljabinszkba
Tizenkét határon túl élő magyar egyetemista töltötte nyári gyakorla-tát a
Paksi Atomerőműben. Hétfőtől, a következő turnusban ugyan-ennyien
érkeznek. Először átfogó képet kapnak az atomerőmű működéséről,
technológiájáról, biztonsági filozófiájáról, majd szakterületükön
szereznek mélyebb ismereteket. A hallgatók között vannak vegyészet,
gépészet, irányítástechnika, informatikai, környezetvédelem szakirányon
tanulók. Az erőmű által nyújtott lehetőséghez határon túli magyar diákok
juthatnak iskolájuk diákszervezetén keresztül, amennyiben tanulmányi
és közösségi munkában kiemelkedő teljesítmény nyújtanak. Az erdélyi
és felvidéki fiatalok Pakssal, annak történelmével és látnivalóival is
megismer-kedtek az itt töltött két hét alatt. A szakmai gyakorlati program
lehetőséget teremt arra, hogy a határon túl élő fiatal magyar értelmiség
jeles képviselői személyes tapasztalataik birtokában hírvivői legyenek a
paksi atomerőműnek.
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete a megyében
augusztus végéig 32 véradó helyszínen várja az embertársaikon segíteni
szándékozó, önzetlen állampolgárokat. Hogy mikor és hol adhatnak vért
az elkövetkezendő két hétben, arról Gulyás Katalin, megyei igazgató
számol be. - INTERJÚ!!!
A kakasdi Makovecz Imre tervezte faluházban tartott gyakorlatot a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az épület egyedi jellegét és az
építéséhez felhasznált anyagok tulajdonságait és mennyiségét szem
előtt tartva döntöttek a gyakorlat helyszínének megválasztásáról. A
gyakorlattervben szereplő feltételezés szerint a több mint 30 méteres,
padlás nélküli torony karzatán tűz keletkezett. A megyei műveletirányítás

a beérkező jelzés alapján hármas kiemelt riasztási fokozatot határozott
meg. Így Bonyhádról, Szekszárdról és Paksról érkeztek egységek a
helyszínre. A helyszínre érkező erők a felderítést, a helyi szakemberrel
való kapcsolattartást, a tűzoltás előkészítését, a tűzoltás taktikai részét a
szakma szabályait betartva oldották meg. A gyakorlaton részt vett a
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, a tűzoltósági főfelügyelő és a
megyei igazgatóhelyettes is, aki a gyakorlatot a tapasztaltak
alapján megfeleltre értékelte.
Augusztus utolsó hetében az oroszországi Cseljabinszkban rendezik
meg az idei felnőtt dzsúdó világbajnokságot, az esztendő legfonto-sabb
viadalát, amely egyben az olimpiai kvalifikációs sorozat egyik
legfontosabb állomása is lesz, írja a judoinfo.hu. A magyar színeket
tizennégy dzsúdós képviseli, köztük három paksi versenyző: 81 kg-ban
Csoknyai László, 100 kg-ban Cirjenics Miklós, +100 kg-ban pedig Bor
Barna az ASE színeiben.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

