12.10. – hétfő 15.00
Tolna megyei cégvezetők is kaptak elismerést a VOSZ díjátadóján
A karácsonyi vásárokra figyel oda jobban most a NAV
Adventi koszorú okozott tüzet Dombóváron
Borongósabb idő lesz
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 10, hétfő,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A harmincéves fennállását ünneplő Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége huszadik alkalommal rendezte meg a Vállalkozók
Napját. Az eseményen Tolna megyei cégvezetők is vehettek át
elismeréseket, írja a teol.hu. Tolnay Tibor, a VOSZ elnöke ünnepi
beszédében kifejtette: a magyar gazdaság jó helyzetben van. A VOSZ
megyei tagszervezetei, illetve további érdekvédelmi szervezetek
előterjesztése alapján 64-en részesültek az Év Vállalkozója Díj
kitüntetésben, köztük többen térségünkben üzemeltetik cégüket. (teol)
A NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai ezen a
héten kiemelten ellenőrzik a karácsonyi vásárokon, rendezvényeken
árusítókat. A revizorok közterületeken és üzletekben is vizsgálják a
nyugta- és számlaadást, valamint az online pénztárgép használatához
kapcsolódó egyéb kötelezettségek teljesítését, mondta Mózsik Szilvia, a
NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóság szóvivője. – INTERJÚ!!!
Diákoknak tartottak előadást a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt Pakson. „Ne gyújtsa! Gyűjtse!” elnevezésű
kampányának részeként. Az együttműködés célja a szelektív
hulladékgyűjtéssel és a tűzvédelemmel kapcsolatos információk
megosztása, írja a teol. Legutóbb a paksi II. Rákóczi Ferenc, a Bezerédj
és a Deák Ferenc, valamint a dunaföldvári Beszédes József Általános
Iskola tanulói hallgathatták meg a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
munkatársainak előadását. Mint elhangzott, a lakástüzek többsége
odafigyeléssel megelőzhető lenne. Emellett fontos, hogy a jogszabályok
alapvetően tiltják a háztartásokban keletkezett hulladék elégetését. (teol)
Egy adventi koszorú gyertyája okozott tüzet Dombóváron vasárnap
délelőtt. A helyi tűzoltók a lakásban élő nénit kimentették, a mentők
füstmérgezés gyanújával szállították kórházba. Otthona azonban

lakhatatlanná vált, mondta el Boros Brigitta, a Tolna
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. – INTERJÚ!!!

Megyei

Kutyafuttató épül Pakson, méghozzá akadálypályával. A létesítmény a
Kurcsatov utca mögött lesz. Fillér Gergő, a Paksi Polgármesteri Hivatal
beruházási csoportjának vezetője a telepaks.netnek elmondta, hogy két
elkülönített területet hoznak létre, hogy a különböző vérmérsékletű
kutyák biztonságosan játszhassanak. A kutyafuttatót kerítés veszi majd
körbe, lesznek új padok és szemetesek, illetve hat taktikai akadályelem
Az egész területet úgy alakítják át, hogy a zöldövezet épségben
maradjon. (telepaks)
Tíz pontos vereséget szenvedett Miskolcon az Atomerőmű KSC
Szekszárd vasárnap, miután 51-36-ra elvesztette a párharcot. A
Gereben Lívia nélkül felálló csapatból ezúttal is Erica McCall nyújtotta a
legjobb teljesítményt. A vereséget követően gyorsan talpra kell állni a
lányoknak, ugyanis csütörtökön idegenben, a Basketball Nymburk
csapata ellen lépnek pályára, árulta el Szabó Noémi, az Atomerőmű
KSC Szekszárd szakmai igazgatója. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik
a felhőzet és északkeleten néhol, máshol többfelé kialakulhat kisebb
eső, havas eső, hózápor. Több helyen élénk, északnyugaton helyenként
erős lesz a nyugati-északnyugati szél. Szekszárdon a hajnali -3 fokról
+5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

