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Romák, rendőrök és a békés egymás mellett élés
Az "Itthon vagy - Magyarország Szeretlek" részeként Szekszárd
is bemutatkozik
Indul az évad a Magyarországi Német Színházban
Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. 2013. szeptember 26án, csütörtökön 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális hírei
következnek:
Romák, rendőrök és a békés egymás mellett élés
Konferenciát szervezett a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnmegelőzési alosztálya négy megye, Somogy, Tolna, Baranya,
Bács-Kiskun, valamint az ORFK szakemberei részére szerdán. - írja
a Tolnai Népújság.
A Példa – Érték cím, valamint a Békésen élni egymás mellett szlogen
kifejezi a konferencia célját. A tanácskozáson részt vett Berényi
László, az Országos Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettese, országgyűlési képviselő.
Daubner Gabriella az alosztály vezetője elmondta, céljuk a megyei
tapasztalatok megosztása és újak szerzése volt. Az előadói gárdát is
a sokoldalú megközelítés igényével állították össze. Sárközi János
József, a megyei cigány önkormányzat elnöke elmondta, büszke arra
az együttműködésre, amely a roma és a rendőri vezetők közt már sok
éve kialakult, s erről beszélt később Sárközi Károly, az önkormányzat
tagja is. Mint ismeretes, emellett Tolnában zajlik egy mintaprojekt,
amelynek keretében roma bűnmegelőzési munkatársak dolgoznak
mind az öt megyei kapitányságon.
Dr. Német Zsolt, nyugalmazott rendőr ezredes, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem főiskolai tanára kriminológusként elmondta,
európai mércével mérve is jó a bűnügyi helyzet. A félelem a
rendőrök, intézmények és a romák kapcsolatában gyakorta az
információ és a kommunikáció hiánya miatt alakul ki.

Az "Itthon vagy - Magyarország Szeretlek" részeként Szekszárd
is bemutatkozik
Hagyományos szüreti programot rendeznek Szekszárdon szombaton
az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Elnevezésű sorozathoz
kapcsolódva, a történelmi borvidék vendége lesz Kóbor János, az
Omega együttes énekese és Rákay Philip, a rendezvény
ötletgazdája, az M1 és az M2 programigazgatója. írja az MTI
A szüreten, amelyet Németh János szekszárdi borász ivánvölgyi
pincéjénél rendeznek, részt vesz Vágó Bernadett szekszárdi
származású operaénekes is - mondta az MTI-nek Böröcz Máté, a
szekszárdi városháza sajtóreferense.
A nap folyamán a Bartina néptáncegyüttes tagjai a hagyományos
szőlőőrzést és a szőlőtaposást elevenítik fel egy-egy jelenetben, a
Muslinca férfikar bordalokat énekel, a zenét a Bogyiszlói
Cigányzenekar szolgáltatja.
A szekszárdi - a nagyközönség számára nem nyilvános - programról
a tervek szerint az M1 és a Duna World a nap folyamán három
alkalommal élőben jelentkezik be - közölte a sajtóreferens.
A tolnai megyeszékhelyen vasárnap este megrendezik a Szent
Mihály-napi tűzgyújtást, amikor a Garay térre várnak minden
szekszárdit és a városból elszármazottat - tette hozzá.
Tolna megyében több mint 40 település csatlakozott a hétvégi,
országos programsorozathoz, sok községben szüreti felvonulást,
mulatságot rendeznek.
Bátán szüreti fesztiválra készülnek: szombaton mások mellett a bátai
Sárköz és a Mórágyi Német Nemzetiségi Táncegyüttes, valamint a
Bátai Cigány Tamburazenekar szórakoztatja a közönséget, vasárnap
a Nagy-szigetben hagyományos Szent Mihály-napi búcsút tartanak.
Az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! címmel induló
hagyományőrző
programsorozatot
Szent
Mihály
napjához
kapcsolódóan szervezi a közmédia kormányzati támogatással, a
Magyar Turizmus Zrt. részvételével. A szeptember 28-29-i hétvégén
több mint 1300 település kínál különleges programokat a
látogatóknak, amelyekről a közmédia öt csatornája összesen
húszórás műsorfolyam keretében számol be, több mint húsz
helyszínt kapcsolnak élőben.
Arról, hogy honnan is jött az ötlet Rákay Philipet, a rendezvény
ötletgazdáját hallják. - INTERJÚ!!!

Indul az évad a Magyarországi Német Színházban
Szeptember 27-én tartják az évad első előadását a Magyarországi
Német Színházban, a darabról Frank Ildikó, a színház igazgatója
beszélt a Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!
Folyamatosan csökken a pollenszám a levegőben
SZEKSZÁRDON a 38. héten a levegőben lévő összes pollenszám
mennyisége fokozatosan tovább csökkent az előző héthez képest. Az
említett héten továbbra is a parlagfű szórta legnagyobb számban
pollenjét. Szerdáig még magas, majd csütörtöktőn, illetve a hét végén
már csak közepes koncentrációban volt jelen a levegőben. A parlagfű
után a legtöbb pollent a csalánfélék valamint a pázsitfűfélék szórták
alacsony koncentrációban. A csapdában még néhány pollenszemmel
jelen volt: kender, fészekvirágzatúak, libatopfélék, üröm.
Látszik, hogy a nyáron virágzó növények pollenszórása gyakorlatilag
megszűnt, számottevően már csak a parlagfű pollenje regisztrálható
– az is alacsony koncentrációban, és további csökkenő tendenciát
mutat.
Az elmúlt évek augusztusi – szeptemberi parlagfű pollenszórási
trendjeivel összehasonlítva az is megállapítható, hogy a 2013. évi
parlagfű pollenszórás időben elkésve jelentkezett, és augusztus
végéig a pollenterhelés jelentősen alatta marad a 2011. évi hasonló
időszak parlagfű pollen kibocsátásának. A 2012. évhez viszonyítva a
tendencia hasonló volt szeptember elejéig, és a trend szinte teljesen
megegyezett 2012-ben és 2013-ban.
A 37. héten változékonyra, ősziesre fordult időjárás, a lehűlés és sok
csapadék
következtében
várható
volt
a
parlagfű
pollenkoncentrációjának csökkenése, ami a 38. héten tovább
csökkent. Így szeptember harmadik negyedére a 2013. évi tendencia
és összes parlagfű pollenszám a 2012. évi azonos időszak jellemző
értékei alatt maradt,
Azonban a korábbi évek adatai alapján így is október közepéig – jó
idő esetén akár november elejéig is - eltarthat még a parlagfű
virágzása, ezért továbbra is fontos a megfelelő védekezés, irtás. olvasható a TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv közleményében.

Megkezdték a Pál utca felújítását Pakson
Elkezdődött a Pál utca városból kivezető részének – a Toldi és a
Kinizsi utca közötti, mintegy 250 méteres szakasz – felújítása.
Átereszt építenek, szegélyt készítenek és aszfaltoznak. A bruttó 13
milliós munkát várhatóan október végére fejezik be. Átmeneti
forgalomkorlátozás is lesz majd, ahogy a munkálatok megkívánják. A
terelést és sebességkorlátozást táblákkal jelzik. - tájékoztatott
Wessely Gábor a paksi Polgármesteri Hivatal sajtóreferens
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a
figyelmet!

