01.29. – kedd 15.00
Még tilos a természetes vizek jegén korizni
Korszerűsítik a Dunaföldvári malmot
Évet értékelt az atomerőmű tűzoltósága és mentőszolgálata
Párás lesz a levegő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. január 29, kedd, 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Eszébe se jusson korizni a természetes vizeken, ugyanis azok még nem
biztonságosak. Egyébként a sportolás ezen formáját részletes
jogszabály rögzíti, mely szerint azokon a helyeken szabad a befagyott
víztükörre lépni, ahol a jég kellő mértékben megszilárdult, nem olvad, és
nem mozog. További fontos információk Ackermann Zsuzsannától, a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől.
– INTERJÚ!!!
Több mint 500 millió forintos projekt keretében korszerűsíti dunaföldvári
malmát a nyíregyházai székhelyű Gabona- Olajos és Fehérjenövények
Termelését Koordináló Kft. – közölte a cég ügyvezetője az MTI-vel.
Szurovcsák András ismertetése szerint a létesítmény a korszerűsítés
után az ipar 4.0 technológiával működik majd: automatizált
berendezések segítségével folyamatosan nyomon követhető lesz a
gyártott liszt mennyisége, minősége, automata zsákoló berendezést és
új hídmérleget építenek be. A malomépület hőenergia-szükségletét az
ott keletkező pelyvából biztosítják – tette hozzá. Az 505 millió forintos
projektet, amelyet 187 millió forinttal támogat a Gazdasági és Innovációs
Operatív Program, két éven belül valósítják meg. (kadarka.net)
Kizakisz Nikolaosz a szekszárdi Yorgos SE asztaliteniszezője kitűnő
eredményekkel zárta az év első országos utánpótlás ranglistaversenyét,
a 2019. évi Budapest Bajnokságot. Az ifjú sportoló első alkalommal
mérettette meg magát a 18 évesek korosztályában, ahol a dobogó
harmadik fokára állhatott, mondta Kizakisz Georgiosz, a versenyző
édesapja aki egyben az edzője is. – INTERJÚ!!!
Évértékelő állománygyűlést tartott a napokban az Atomerőmű
Tűzoltóság és az Atomerőmű Mentőszolgálat. Mindkét szervezet
teljesítette a kitűzött célokat, és a jövőben is a kor követelményeinek
megfelelő munkára törekednek, olvasható a teol.hu tudósításában. Az

elmúlt évet Pesztericz Rajmund tűzoltóparancsnok összegezte.
Elmondta, hogy a tűzmegelőzés terén oktatásokat, képzéseket tartottak,
és minden évben részt vesznek az atomerőmű családi- és nyíltnapján,
valamint az Atomerőmű Múzeum rendezvényein. A kiképzés és az
oktatás erőmű specifikus, de emellett a rekreációs tréningek is hangsúlyt
kapnak. Az állomány tagjai rendszeresen szakmai továbbképzéseken
vesznek részt, és a gépjárművezetők minden évben a tököli
vezetéstechnikai pályán tréningeznek. Az Atomerőmű Tűzoltóság
számára 142 gyakorlatot szerveztek tavaly, és az elmúlt évek átlagához
hasonlóan 163 riasztás történt. Dr. Szvitán Gábor, az Atomerőmű
Mentőszolgálat vezető mentőorvosa elmondta, hogy az esetkocsijukat
tavaly lecserélték, és az elmúlt évben 108 esetben volt szükség
betegellátásra. (teol)
Az elmúlt héten az Atomerőmű KSC Szekszárd vereséget szenvedett
idegenben, szerdán azonban hazai pályán fogadják majd a lengyeleket.
Annak ellenére, hogy sok játékos betegséggel, sérüléssel bajlódik,
igyekeznek mindent megtenni a győzelemért. Az Európa-Kupába jutásért
minimum 18 ponttal kell jobbnak lenniük, hangsúlyozta Szabó Noémi, az
Atomerőmű KSC Szekszárd szakmai igazgatója. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: egyre többfelé lesz majd párás, ködös a levegő.
Az ég változóan felhős lesz. Térségünkben megélénkülhet a szél.
Szekszárdon a hajnali -5 fokról +2 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

