11.11 – kedd 15.00
Dúzsi Tamás lehet az év borásza
Olcsóbb közvilágítást szeretnének Tolnán
Kiemelkedő bonyhádi testnevelőt tüntettek ki
Maradnak a felhők, de egy pici napsütés lehet

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. november 11-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Dúzsi Tamás is esélyes az év bortermelője címre. Már csak 5 szakember
maradt versenyben ezért. Az Év Borásza-ként is emlegetett díjat
eredetileg, 1991-ben a Hét Borbírák Rendje alapította azzal a céllal,
hogy legyen végre Magyarországon egy olyan szakmai cím, mellyel egyegy bortermelő többéves munkáját ismerik el. Dúzsi Tamás, akit sokat
rosékirályként is emlegetnek, ötödik alkalommal került a döntőbe. Borai a
világon mindenhol megállják a helyüket, csak az idei rosé
világbajnokságról 3 aranyérmet hozott haza. December 5-én derül majd
ki, hogy a versenyben lévő 5 borász körül kit tart a szakma a legjobbnak
ebben az esztendőben. (hvg.hu)
Lassan itt a tél, bár az időjárás még mindig kényeztet, azonban az
előkészületeket időben meg kell tenni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél
az Országos Közutak Kezelési Szabályzata alapján november 10-én
megkezdődött a téli időszámítás. Ezért október közepe óta már
beüzemelték a speciálisan téli feladatokat ellátó gépeket, téli
felszereléssel látták el az univerzális járműveket. A tolna megyei tél
indító sajtótájékoztatón beszámoltak mostani időszakban használt
gépparkról, az idei év során beszerzett új munkagépekről valamint a téli
védekezési és elhárítási munkák ütemezéséről illetve hasznos
tanácsokat is adtak a közlekedőknek a téli időszakra vonatkozóan. A
részletekről Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető beszél.
- INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Olcsóbb és jobb lesz a közvilágítás Tolnán. Első lépésként éjszakai fényt
kap majd a 6-os út mellett ősszel átadott buszváróhoz vezető járda.
Csak ez több mint 600 ezer forintba kerül. A folytatásban a tervek szerint
korszerűsítenék az egész városban a közvilágítást. LED-es

fényforrásokra cserélnék a jelenlegi lámpatesteket. A fejlesztéshez
szükséges pénzt, önerőt nem igénylő pályázati forrásokból teremtenék
elő. Az ehhez kellő tervek elkészítéséhez 450 ezer forintot különített el a
város a jövő évi költségvetésben. A lámpatest cserével várhatóan évi 5-6
millió forintot lehet majd megtakarítani. További részletek Appelshoffer
Ágnestől, Tolna polgármesterétől. - INTERJÚ!!!
Boros Dezső díjjal tüntették ki Kersák Tamást. A bonyhádi önkormányzat
kiemelkedő testnevelő tanári tevékenységét, valamint a labdarúgás
területén végzett munkásságának elismeréseként adományozta a
kitüntetést. A pedagógus 1981-ben került a bonyhádi Vörösmarty Mihály
Általános iskolába, azóta is ott dolgozik. A labdarúgással 1984-ben került
szorosabb kapcsolatba, amikor az akkori szakosztályelnök felkérésére
megalakította az utánpótlás csapatot. Hosszú éveken át volt a labdarúgó
klub elnökségi tagja, illetve alelnöke. Az egyesület munkáját mind a mai
napig segíti. A Bozsik program kezdete óta körzetvezetőként,
csoportszervezőként, egyesületi programfelelősként dolgozik. Ő felel az
U-7, U-9, U-11 és U-13-as csapatok tornáinak, rendezvényeinek
szervezéséért. 2002-től „D” szintű labdarúgó edzői minősítéssel
rendelkezik- emlékeztet a teol.hu. Ezen fölül még az úszással is
foglalkozik, és aktívan részt vesz a város közéletében is. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Újabb felhők érkeznek, de szerencsére csak a
régiek helyére. És amíg vonulnak, fel-fel szakadozik odafent. Ám egyre
többször alakulhat ki eső. Hajnalban természetesen megint lesz pára és
köd, a keleti szél pedig megélénkülhet. Nagydorogon a reggeli 10 fok
után 17 fokig melegszik majd a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

