Október 26. vasárnap
Jó napot kívánok, Klein Eszter vagyok! 2014. október 26-án,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
OSART vizsgálat a paksi atomerőműben
Liszt Ferencre emlékeztek a zeneiskolás növendékek

Kamerák a bűnmegelőzésért Németkéren
Októberben ismét megrendezik a Cseppnyi Önbizalom
Betegedukációs Programot

Őrizetben a váraljai rablás gyanúsítottjai
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség égisze alatt zajló OSART
vizsgálatra kerül sor a paksi atomerőműben október 26-ától, azaz mától.
Hamvas István vezérigazgató azt mondta, számos nemzetközi szervezet
vizsgálatának vetették alá magukat az elmúlt években annak érdekében,
hogy független szakértők értékeljék az erőművet a biztonság
szempontjából. Az OSART vizsgálat három hétig tart. Ez alatt a világ
különböző pontjairól érkezett, adott kérdéskörben jártas szakemberek
tekintik át az üzemeltetés, a karbantartás, a menedzsment, az oktatás,
területeit. A bizottság azonosítja azokat a területeket, ahol fejlődési
lehetőségek vannak és rámutat a mások számára követendő
megoldásokra. A vizsgálatra való felkészülés fontosságát emelte ki
Hamvas István mondván, hogy annak során tüzetes önvizsgálatot
tartanak és feltárják azokat a területeket, ahol előrelépési lehetőséget
látnak.
A 19. századi romantika legjelentősebb magyar zeneköltőjére
emlékeztek a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei. A
legkisebbektől a legnagyobbakig mintegy húsz tanonc lépett fel. A
többségük zongoradarabot adott elő, de volt aki furulyán, fuvolán mutatta
be, hol tart zenei tanulmányaiban. Részletekről Ágostonné Béres
Kornélia tájékoztatja a hallgatókat. - INTERJÚ!!!
A Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete szervezésében
október 31-én, pénteken 17 órai kezdettel Takács Attiláné Kati
hallásakusztikus nagymester tart előadást a hallássérülésről, a
hallókészülékek használatáról, a jó illesztékről, és az emberi beszéd jobb
megértését segítő eszközökről. Nagyothalló tagjaink pedig gyakorlati
tapasztalatokat adnak át sorstársaiknak.

Hét kamerával kialakult a németkéri térfigyelő-rendszer. Horváthné Gál
Erika polgármester elmondta, hogy az utakat figyelik a kamerákkal,
melynek legfontosabb célja a bűnmegelőzés. A rendszer akár 36
berendezést is tud kezelni. Kiépítéséhez 3 millió forintot pályázaton
nyertek, a falunak ezt mintegy másfél millióval kellett kiegészítenie.
A kálvária felújításával megkezdődött a Kalocsa Szíve Program
kivitelezési szakasza. A rekonstrukció során a stációk elhelyezkedésével
párhuzamosan széles gyalogos sétányt alakítanak ki, a Béke utcai
bejárattól indulva egészen a papi kriptáig. A stációk építményei előtt 2
méter széles út teszi majd lehetővé, hogy egyszerre többen
végigjárhassák a keresztút állomásait. A munkálatok zömét az időjárás
függvényében igyekeznek úgy ütemezni, hogy a közelgő halottak napi
ünnepekre már a nagyközönség is látogathassa a megújult kálváriát.
2014. októberében az Országos Alapellátási Intézet és a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatásával rendezik meg a
Cseppnyi Önbizalom Betegedukációs programot. Tolna megyében 6
háziorvosi praxisban nyílik lehetőség a tanácsadáson történő
részvételre. A programról dr. Balogh Sándor az Országos Alapellátási
Intézet főigazgatója beszél. . - INTERJÚ!!!
A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése október
27-én, hétfőn délelőtt 10 órától tartja alakuló ülését. Az ülésen sor kerül a
közgyűlési tagok eskütételére, a megbízó levelek átadásra, a közgyűlés
elnökének, elnök helyettesének, illetve a pénzügyi bizottság tagjainak
megválasztására, és tiszteletdíjainak megállapítására. A közgyűlés
leköszönő elnöke, Sárközi János József beszámol a nemzetiségi
önkormányzat vagyonáról és az állami támogatás felhasználásáról is.
Váralján 2014. október 20-án, 18 óra körüli időben, az egyik utcában 2
helyi férfi bántalmazott egy 17 éves györei fiút, majd elvették
mobiltelefonját, pénztárcáját és pulóverét is. A rendőrök a nyomozás
eredmé-nyeként elfogták a 29 éves M. Zoltánt és társát, a 21 éves K.
Márkot. A rendőrök a két váraljai férfit gyanúsítottként hallgatták ki rablás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A Bonyhádi
Rendőrkapitány munkatársai a gyanúsítottakat őrizetbe vették és
előterjesztést tettek az előzetes letartóztatásuk elrendelésére.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

