08.12 – szerda 15.00
Egyelőre csak várják a beígért plusz pénzt a Paksi atomerőmű
dolgozói
24 éve nem volt ennyire kevés az állástalan Tolna megyében, mint
most
Nemzetközi elismerés a Ringató módszer megálmodójának
Folytatódik a tikkasztó hőség
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. augusztus 12-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Még mindig nem kapták meg a beígért plusz pénzt a paksi atomerőmű
dolgozói. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter egy júniusi,
helyi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy közbenjárására az MVM Paksi
Atomerőmű munkatársai rendkívüli intézkedésként megkapják azt a
prémiumot, ami szerintük év eleje óta jár nekik. Azóta sem utaltak nekik,
állítja a Nol.hu. A Pakson kívülieket még ennyivel se hitegetik – legalább
is ez derül ki abból a levélből, amelyet az MVM Társaságcsoporti
Szakszervezeti Szövetség írt Seszták Miklós nemzeti fejlesztési
miniszternek. Emlékeztettek, hogy március 19-én döntöttek a
béremelésről az MVM-csoportnál. Szerintük a fizetésük része a
prémium, a jutalom és más teljesítményösztönzők, amelyek a bér 20-30
százalékát teszik ki. Ezt a pénzt azonban nem kapják meg, mert úgy
tudják, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, az MVM tulajdonosi
jogainak gyakorlója kifizetési stopot rendelt el. Azt is megtiltották, hogy a
dolgozóknak prémiumhoz kötött feladatokat tűzzenek ki. A
szakszervezet olyannyira biztos abban, hogy ez a csoportszintű
megállapodás megsértése, hogy több leányvállalatnál, például a Vértesi
Erőműnél perek indultak a kifizetésért. A lap megkereste az ügyben a
Miniszterelnökséget, a nemzeti fejlesztési tárcát és az MVM-et is. A
fejlesztési minisztériumnál azt közölték, hogy a célprémiumok
szerepelnek az MVM-csoport üzleti tervében. Az MVM Paksi Atomerőmű
ez évi üzleti tervében szereplő kifizetést kiírták, ez „folyamatban van”: az
első kifizetéseket a tárca augusztusra ígéri. (hvg.hu)
Kevesebb az álláskereső tolna megyében. Térségünkben ez év
júniusban a nyilvántartás szerint 8.817-en voltak azok akik munkát
kerestek. Ez az adat 13,8 százalékkal kevesebb, mint a múlt év azonos
időszakában. 24 éve nem volt ennyire alacsony az álláskeresők száma

Tolna megyében, 1991 augusztusában szerepelt 8.875 fő munkanélküli
a nyilvántartásban. Júniusban 1048-an váltak álláskeresővé Tolna
megyében, májushoz képest 1.943 fővel kevesebben. A nyilvántartott
álláskeresők Tolna megye gazdaságilag aktív népességének 8,8%-át
tették ki. A legtöbben Dombóvár térségben vannak munka nélkül, de
például Bonyhád és Paks jócskán alatta marad az országos átlagnak,
Szekszárd pedig pontosan ezt az értéket, tehát 8,3 százalékot hoz, áll a
Tolna megyei Kormányhivatal közleményében. (közl.)
A Nemzetközi Kodály Társaság a kisgyermekkori zenei nevelés területén
végzett munkájáért Gállné Gróh Ilonát, a Ringató módszer kidolgozóját
Nemzetközi Forrai Katalin-díjban részesítette. A díjat a kitüntetett a
napokban vette át a skóciai Edinburgh-ben. A módszer Szekszárdról
indult világhódító útjára 24 évvel ezelőtt. Ez lényegében a gyermekek
zenei nevelésének legkorábbi elindítását tűzte ki célul, mely élményt ad
a szülőnek és a kicsinek egyaránt. (teol.hu – ringató.hu)
Most pénteken és szombaton a szervezők összehozzák a triatlon sportot
és a kultúrát nomeg a természet szépségeit a IV. Szálka Kupán. A
megmérettetésre amatőröket és profikat egyaránt várnak. A résztvevők
között pedig ott lesz Kovács Koko István is, árulta el Posta Endre
versenyigazgató. - INTERJÚ!!!
Mégsem zárt kapuk mögött játszik a Magyar Kupa I. fordulójában ma,
délután 5-től a Maglódi TC és a PAKSI FC. A részletekről Zomborka
Zoltán beszél. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Nem csak ma, de még jó pár napig kitart a rekkenő
hőség. Az ÁNTSZ vasárnap éjfélig hosszabbította meg a kánikula miatt
kiadott riasztást. Addig előre láthatólag nem esik a napi
középhőmérséklet 27 C fok alá. Esőre is kicsi az esély. Sióagáron a
hajnali 22 fokról 38 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

