06.02 – hétfő 15.00
Tolnai pedagógusok kaptak elismerést
Balesetelhárítási gyakorlat a Paksi Atomerőműben
A város napja Tolnán
Fokozatosan tér vissza a nyár

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. június 2-án, hétfőn,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Tolnai oktatókat is kitüntettek a pedagógusnap alkalmából. Apáczai
Csere János-díjban részesült dr. Kurucz Rózsa, a PTE Illyés Gyula Kara
oktatási és felnőttképzési dékán-helyettese, főiskolai tanár.A gyermekek
harmonikus személyiségformálása terén végzett kiemelkedő oktató,
nevelő munkája elismeréseként Németh László-díjban részesült
Kovácsné Lébényi Klára, a Dombóvári József Attila Általános Iskola
intézményvezető-helyettese. Kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért a
Brunszvik Teréz-díjat vehette át Ráczné Kovács Zsuzsanna, a
WunderlandKindergarten
a
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat óvodájának óvodavezető-helyettese – írja a teol.hu.
(teol.hu)
Ismét kiemelkedő eredményeket értek el a szekszárdi Garay János
Gimnázium diákjai az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. A
11. A.osztályosDombai Tamás informatikából, azon belül az alkalmazói
kategóriában bizonyította tudását és lett negyvenedik. Kategóriájában 2
ezer diák indult. A 12 B. osztályos SparksJason földrajzban indult, és a
30. helyet szerezte meg. A 11. A.osztályosKovács Balázs történésznek
készül. Tantárgyában a 9. helyezést hozta el. Kapott egy ezüstérmet is,
az esszé kategóriában. A 12. B. osztályos Buzás Zsófia latin nyelvből ért
el 10. helyezést.A 11. B. osztályos Pap Péter ugyancsak latinból,
emellett történelemből mérette meg magát. Előbbiben 5., utóbbiban 10.
helyezést ért el.A 11. B. osztályos Pázmándi Patrik pedig a történelem
versenyen bizonyított a maga 29. helyezésével. (teol.hu)
Baleset elhárítási gyakorlatot tartottak a Paksi Atomerőműben. Bár
csupán feltételezésről volt szó, minden úgy történt, mint éles helyzet
esetén. A riasztás kiadása után az elhárításban résztvevők az erőmű
területén kívül eső, előre kijelölt pontokon gyűltek össze. Most csupán
törzsvezetési gyakorlatot szerveztek. Azaz csak kiadták a vezetők az

utasításokat, de azokat nem kellett a mentőcsapatoknak végrehajtaniuk.
Ez alól a sérültek kórházba szállítása volt az egyedüli kivétel. A most
gyűjtött tapasztalatokat szakértők értékelik ki. (teol.hu)
Most egymással versengtek a tűzoltók. A hétvégén a tolnai sportpályán a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei
Tűzoltó Szövetség rendezett erőpróbát. Első nap a hivatásos és
létesítményi tűzoltók mutatták be mit tudnak. Szombaton pedig a
megyében dolgozó önkéntesek teljesítették a feladatokat. Hogy
pontosan milyen erőpróbákkal is kellett szembe nézniük, és ezt milyen
eredményekkel teljesítették, azt Boros Brigitta a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője mondja el a Rádió Antritt
hallgatóinak. . - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja. További információink.
Önmagát ünnepelte a hétvégén Tolna, a település napján. A város napja
megálmodója dr. Sümegi Zoltán, Tolna nemrég elhunyt polgármestere
volt. A hangsúlyozottan nem fesztivál jellegű programsorozatot 2008. óta
május végén rendezik. Azért akkor, mert a legelső írásos emlék Tolna
városként történő említéséről egy Zsigmond király idejéből származó,
1424. május 25-i keltezésű levél, emlékeztet a Teol.hu. Ekkor adják át az
önkormányzati kitüntetéseket is. Idén a pro urbe díjat egy Kossuth- és
egy Munkácsy-díjas, Tolnáról elszármazott művész kapta: Tóth János
operatőr és Szily Géza festőművész. A Tolna Város Sportjáért
Kitüntetést Wiesner József, a 2012-ben az NB III-ba feljutott tolnai
labdarúgócsapat edzője vehette át. A Tolna Város Kiváló
Közalkalmazottja elismerést Stróbl Terézia, a tolnai Sztárai Mihály
Gimnázium tanára és Link Judit, a városi könyvtár vezetője érdemelte ki.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Lassan, szinte lépésenként tér vissza a nyár.
Napról napra egyre melegebb várható, de zavartalan napsütés nem,
ugyanis továbbra is viszonylag sok felhő lesz az égen. Bármikor
összegyűlhetnek a gomolyfelhők, és eső lehet. A reggeli 11 fok után 24
fokig melegszik a levegő Tolna megyében.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

