Október 24. péntek
Jó napot kívánok, Wiengenfeld Anikó vagyok! 2014. október 24-én,
pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:

Családbarát Vállalat díjat nyert az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
II.Peterson Masters pipaversenyt Dunaszentgyörgyön
Tovább az elmúlt 8 év útján - ülésezett a tizenegy tagú tolnai
testület
Fák dőltek sár hömpölygött – a cudar idő miatt megyeszerte
szükség volt a tűzoltókra
Családbarát Vállalat díjat nyert az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A Három
Királyfi, Három Királylány Mozgalom pályázatán nagyvállalat
kategóriában gyűjtötte be az elismerést a cég, amely egyúttal különdíjat
is kapott az alkalmazottak lombikbébi-programjának támogatásáért,
olvasható a mozgalom honlapján. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
korábban is részesült hasonló elismerésben: tavaly kilencven pályázó
közül huszonhárom nyerte el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett Családbarát munkahely címet. 2007-ben a Legjobb női
munkahely, 2009-ben a Szívbarát munkahely program második díját,
2011-ben pedig a Legegészségesebb munkahely különdíját nyerte el a
cég.
Október 25-én, szombaton rendezik meg a II.Peterson Masters
pipaversenyt Dunaszentgyörgyön. A résztvevők korábbi magyar, illetve
Európa- és világbajnokok, valamint négy szabadkártyás versenyző, akik
egyéb területen tettek sokat a hazai pipás életért összesen 12 fő. A
verseny után Fazekas Gyula, a Technogáz Kft ügyvezetője, egy Dunaszigeti környezetvédelmi beruházásukról tart környezetvédelmi előadást.
A meghirdetett irány nem módosul, de kisebb-nagyobb szervezeti
átalakításokról azért döntött az új tolnai képviselő-testület a keddi alakuló
ülésén. Hogy melyek ezek az átalakítások, arról Appelshoffer Ágnes
Tolna polgármestere számol be. - INTERJÚ!!!
Akadt bőven munkájuk a tűzoltóknak. A kedden hajnalban érkező
viharos időjárás nem kímélte fákat. Tolna megye több településén is
komoly fennakadást okoztak az útra dőlt fák. Részletekről Boros Brigitta,

a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője beszél. INTERJÚ!!!
Három hetes Bezerédj projektet tartottak Szedresben, a Bezerédj István
Általános Iskolában. Ezen időszak alatt az alsós, felsős testvérosztályok
együttműködésével előadássorozat és faliújság készült. Biciklitúrát is
tettek a tanulók Tolnára, ahol meglátogatták a selyemgyári
múzeumszobát, és gondozták a hídjai Bezerédj síremléket. A
programsorozat a sikeres Bezerédj nappal zárult, amelyen volt
emlékműsor, felavatták az elsősöket, szerveztek iskolakóstolgatót, túraés sportversenyt, lovaglást és kézműves foglalkozásokat.
Halálos közlekedési baleset történt Szekszárdon október 22-én hajnali 4
óra30 perckor a Béri Balogh Ádám utca, a Széchenyi utca és a Bezerédj
utca kereszteződésében – egy személyautó eddig még nem tisztázódott
okból felborult. A járművezetője súlyosan megsérült, hogy a helyszínen
életét vesztette. A kocsiban a járművezetőn kívül más nem utazott. A
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közleménye szerint a
műszaki mentést a szekszárdi hivatásos tűzoltók végezték. Értesülések
szerint a gépkocsi a városközpont irányából Bátaszék felé tartott, s
vezetője elveszítette uralmát az autó felett, kisodródott jobbra,
keresztülhajtott a járdaszigeten, majd az új kórházi épület előtti
betonozott partfalnak csapódott, miközben sofőrje kiesett a járműből.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

