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Korszerűbb lett a szekszárdi börtön
Szekszárdon is tisztelegnek az Aradi Vértanúk emlékének
Baján is segít a Kék Madár
Kellemes napot kívánok! 2013. október 2-án, szerdán 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják:
Korszerűbb lett a szekszárdi börtön
Átadták a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet felújított
tetőszerkezetét és az újonnan telepített napkollektorokat. - írja a Tolnai
Népújság
Mint azt Soczó László alezredestől megtudta a tolna megyei napilap, több
mint 16 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek egy uniós
pályázaton,
amelyből
az
intézet
saját
melegvíz-felhasználását
optimalizálták a napkollektor-rendszer kiépítésével.
A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka hangsúlyozta, a
beruházás
összesen
60-65
százalékos
energia-megtakarítást
eredményezhet számukra évente a használati melegvíz-előállítás során,
ami a teljes energiaköltség közel 10 százalékát jelenti.
Soczó László arra is kitért, hogy a másik projektet az országos
parancsnokság finanszírozta. A két beruházás ünnepélyes átadása kedden
volt, amelyen dr. Tóth László, a Belügyminisztérium gazdasági és
informatikai helyettes államtitkára, valamint Varga Valéria vezérőrnagy, az
országos bv. parancsnok gazdasági és informatikai helyettese is részt vett.
Szekszárdon is tisztelegnek az Aradi Vértanúk emlékének október 4-én, az
eseményről Kissné Hóner Magdolna a Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatóhelyettesét hallják. - INTERJÚ!!!
Baján is segít a Kék Madár
Baján is megkezdte működését a Kék Madár Alapítvány. Másfél évtizedes
sikeres szekszárdi működésének köszönhetően kezdtek terjeszkedni.

Mészáros Andrea ügyvezető igazgató elmondta, 3 fő tevékenységük a
speciális munkaerő szolgáltatás, a kisgyermekes családok segítése
(például napközi), valamint egyfajta misszió. - olvasható a bacsmegye.hu-n
Ez utóbbi révén működik az a családbarát étterem, ahol valamennyi
dolgozó fogyatékkal él. Mégis rendszeresen jó minősítést kapnak a
vendégektől. – Úgy vélem, a későbbiekben a bajai iroda önállóan is
megállja helyét az országos hálózat aktív tagjaként. Minorics Melinda
szakmai vezető arról számolt be, hogy a Támogatott Foglalkoztatás közel
60 millió forintos uniós pályázat révén indult el Baján. A program 2015.
június 30-ig tart. 200 főt várnak és 45-öt szeretnének elhelyezni. Ennek
érdekében 80-100 céggel veszi fel a kapcsolatot Brautigam György, akinek
a munkahelyek feltárása is a feladata. A szeptember óta működő bajai
iroda munkatársa Mándity Edit szociális munkás, aki a vezetővel együtt
fogadja az ügyfeleket az irodában. – Szekszárdon sikeres a program, tehát
Baján is az lehet, ez a célunk – fogalmazott Minorics Melinda. Kiemelt
partner a speciális iskola. Müller István főigazgató szerint megoldatlan volt
az intézményükben végzők elhelyezkedése a munkaerőpiacon. Pedig
sokan alkalmasak erre a szakképzést követően. Az alapítvány sokat
segíthet ezeknek a fiataloknak.
Fokozatosan csökken a levegőben a pollenszám
SZEKSZÁRDON a 39. héten a levegőben lévő összes pollenszám
mennyisége fokozatosan tovább csökkent az előző héthez képest. A
vasárnapi heves esőzés gyakorlatilag minden pollenszemet kimosott a
levegőből.
A 39. héten változatlanul a parlagfű szórta legnagyobb számban pollenjét.
A hét első felében közepes, a hét végén már csak alacsony
koncentrációban. A parlagfű után a legtöbb pollent a csalánfélék valamint a
pázsitfűfélék szórták
- de már csak alacsony koncentrációban. A
csapdában
még
néhány
pollenszemmel
jelen
volt:
kender,
fészekvirágzatúak, libatopfélék, üröm.
A változatlanul nedves, csapadékos időben nem várható a parlagfű
koncentrációjának emelkedése a további napokban sem. Amennyiben
október közepéig visszatér a jó idő, vagyis kellemes, nyárias vénasszonyok
nyara köszönt be, úgy akár november elejéig is még virágozhat a parlagfű
virágzása, és megjelenhet a pollenje a levegőben – de erős növekedésre
már nem igazán kell talán számítani.
A kültéri allergén gombák spóraszáma alacsony, közepes, magas, illetve
nagyon magas értékek között ingadozott. Az Alternaria koncentrációja

hétfőn, csütörtökön és szombaton nagyon magas, kedden és szerdán
közepes, pénteken és vasárnap alacsony szintű volt.
A Cladosporium koncentrációja csütörtökön és szombaton nagyon magas
volt, kedden alacsony, a többi napon közepes koncentrációban volt a
levegőben. - derül ki a TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének közleményéből.
Örömmuzsika Bonyhádon
1975 óta ünneplik meg világszerte a zene világnapját október 1-jén. Ez a
nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, emellett célja, hogy
minél több kultúra zenéjét ismerjük meg világszerte.
Bonyhádon a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ a Bartók Béla
zeneiskolával együttműködve szervezett programokat október 1-jén,
kedden. A Sétáló utcában Kajsza Pál és Mohai Ferenc Dávid rézfúvósok
adtak koncertet, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Harmónia Kórusa
15,00 órakor, Siklósi Krisztián népzenész és tanítványai 16,00 zenéltek a
Szabó Cukrászda teraszán. A negyedik előadást a Városháza előtti téren a
Bartók Béla Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara mutatta be Gyurkó István
karnagy vezetésével. - írja Bonyhád város hivatalos weboldala.
Kiemelt figyelemmel ellenőrzik a kétkerekűek ittas vezetését
Dombóvár környékén
Fokozott közúti ellenőrzésekbe kezdett a Dombóvári Rendőrkapitányság az
ittasan
okozott
balesetek
visszaszorításáért.
olvasható
az
infodombovar.hu-n
Az év első kilenc hónapjában a sérüléssel járó balesetek mintegy 20
százalékát ittasan okozták a járművezetők a Dombóvári Rendőrkapitányság
illetékességi területén. Az ittas vezetés, illetve az ittasan okozott baleset
számának visszaszorítása érdekében a dombóvári járás területén
szeptember 23-tól – folyamatosan – fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak.
Ezek során a fentiek mellett a jármű műszaki állapotát, a megengedett
sebesség túllépését és a biztonsági öv használatát is ellenőrzik a
Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai.

Az ittas vezetők jelentős hányada kétkerekű járművet vezet, ezért a
fokozott rendőri jelenlét során kiemelt figyelmet fordítanak a kerékpárral, a
segédmotor- valamint motorkerékpárral közlekedők ellenőrzésére is.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

