10.18. – kedd 15.00
Fellebbezés PaksII környezetvédelmi engedélye ellen
Megkezdődött a Székely-Magyar leány Kosárlabda torna
Újra papírt gyűjtenek a gyerekek
Marad a borongós idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. október 18-án,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Greenpeace Magyarország és az Energiaklub fellebbezést nyújtott be
PaksII környezetvédelmi engedélye ellen. A civil és természetvédő
szervezetek szerkesztőségünkhöz eljutatott közleménye szerint ugyanis
a kiadott engedély alapjául szolgáló környezeti hatástanulmány több
ponton hiányos. Állításuk szerint az nem ad választ arra, mi történne
súlyos baleset esetén; hol tárolnák véglegesen a kiégett fűtőelemeket;
vagy hogyan hatna az erőmű hőterhelése a Duna élővilágára. A két
szervezet ezek alapján október 17-én benyújtotta fellebbezését az
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez.
(közl)
Ismét megrendezték a Székely-Magyar leány Kosárlabda tornát. A
küzdelem sorozat Csíkszeredán kezdődött, a selejtezőket azonban a
szekszárdi Garay János Gimnázium tornacsarnokában tartják. Az
esemény részleteiről Heilmann Józsefné, a gimnázium igazgatója
tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
NB1-es színvonalú, új laminált padlózata lett a Szuhay Sportcentrumnak,
amelyet a szezon első mérkőzésén győzelemmel avatott fel a város
NB2-es csapata, írja a teol.hu. Szabó Loránd polgármester az avatón
elmondta, hogy a beruházás mintegy 22 millió forintba került. Az összeg
nagy részét a Dombóvári Kosársuli KKE szerezte meg TAO-s
támogatásként, míg a 30 százalékát az önkormányzat vállalta
önrészként. Czétány László elnök pedig azt hangsúlyozta, hogy ehhez
hasonló padlózata jelenleg csak az egészen komoly egyesületeknek van
Magyarországon. (teol.hu)
Adománygyűjtésbe kezdett a Csurgó zenekar és a Bartina Zenekar. Az
összegyűjtött pénzt a Szent József Katolikus Iskolának adják, mondta el
Vén Attila Medina polgármestere. - INTERJÚ!!!

Elkezdődött az iskolai
papírgyűjtések
időszaka. A
teol.hu
összeállításából kiderül, hogy van ahol a szülői munkaközösség, és van,
ahol a diákönkormányzat szervezi a hulladékgyűjtést. Utóbbi a helyzet a
kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskolában, melynek tanulói október
13-án papírt és vasat gyűjtöttek a falu területén. A hulladékért kapott
összegből a diákönkormányzat szervez májusra pécsi kirándulást. A
szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola diákjai is nekiláttak a
gyűjtésnek. A pedagógusok szerint ez azért is fontos, mert a
gyerekekben tudatosul a szelektív hulladékgyűjtés fontossága, a
természet védelme, és megtanulnak egy célért dolgozni. A Dienes
iskolától már évek óta egy komáromi cég veszi át a papírt, és kilónként
tizenöt forintot fizet. (teol.hu)
Új tűzoltó autót kapott a Paksi hivatásos parancsnokság. Egy magyar
gyártású HEROS AQUADUX-X 4000-es járművel is olthatják már a
tüzet. Az átadót a Katasztrófák csökkentésének világnapjára időzítették.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Az előrejelzés szerint tovább folytatódik a
borongós, párás, szürke idő, kevés napsütéssel. A szél is gyenge marad.
Szekszárdon a hajnali 8 fokról 13 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

