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Kellemes napot kívánok! 2013. november 18-án, hétfőn 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Balog Tibortól hallják:
Iskolák és szakbemutatók a 15. pályaválasztási kiállításon
Tévedésből vertek meg egy férfit egy bálban Pusztahencsén.
A szekszárdi Állat és Természetvédő Alapítvány „Kiváló állatvédő”
oklevelet kapott
Mintegy 3500-an vettek részt a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja szervezte "Jövőd záloga" című pályaválasztási kiállításon és
szakmabemutatón, amely már a 15. volt a sorban. A négynapos
rendezvénysorozat első három napján zsúfolásig megtelt a PTE Illyés
Gyula Kar épülete az érdeklődő fiatalokkal, szülőkkel és pedagógusokkal.
Szűcsné dr. Füredi Szilvia a munkaügyi központ igazgatója elmondta, még
szombaton délelőtt is sok volt a látogató, akik az összesen 60 standon
teljes képet kaphattak a pályaválasztási lehetőségekről. A rendezvény
népszerűségét jelzi, hogy még soha ennyi intézmény nem vett részt a
kiállításon, mint idén. Az első napon harminc standon húsz felsőoktatási- és
négy érettségi utáni képzésben érdekelt szakképző intézmény kínálata
várta a fiatalokat. A Pécsi Tudományegyetem és az Illyés Gyula kar mellett
a fővárosi egyetemek, és más vidéki, többek között szegedi, zalaegerszegi,
dunaújvárosi,
kecskeméti
felsőoktatási
intézmények
kínálatával
ismerkedhettek meg a diákok. Az Illyés Gyula kar iránt érdeklődők
betekintést kaphattak az alap- és mesterképzések, valamint felsőoktatási
szakképzések kínálatába, emellett lehetőségük volt óra- és óvodai
foglalkozás látogatása is. A középiskolák csütörtökön, pénteken és
szombaton mutatkoztak be. A végzős általános iskolások és szüleik,
valamint a tanárok is megismerkedhettek a megye középiskolái nyújtotta
továbbtanulási kínálattal, a választható szakirányokkal, és szakmaszerzési
lehetőségekkel. A szakmabemutatók sorában munka közben is lehetett
látni, miként is néz ki egy-egy foglalkozás a valóságban. E mellett
csütörtökön és pénteken a Szent László TISZK „Nyitott műhelyek”
programmal várta a látogatókat. Csütörtökön Dr. Czomba Sándor a
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár volt a rendezvény vendége, aki a
szakképzés aktuális kérdéseiről tartott előadást. A kiegészítő rendezvények

között Pethő Judit az Oktatási Hivatal osztályvezetője tartott előadást a
felvételi rendszer változásairól.
„Kiváló állatvédő” oklevelet kapott a szekszárdi kutyamenhelyet működtető
Állat és Természetvédő Alapítvány. A tizenhat éve létrejött szervezetnek
nem ez az első elismerése. Az elismerésről Fiát Szilviát az állatmenhely
vezetőjét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Megvertek egy férfit a pusztahencsei művelődési házban rendezett bálon
2013. november 17-én hajnalban. A két támadó később elmondta, hogy a
sértettet tévedésből bántalmazták, valójában egy, a mulatság vendégeit
lökdöső, provokáló fiatalemberrel volt konfliktusuk. A két bántalmazó, egy
29 éves nagydorogi és egy 21 éves pusztahencsei férfi, valamint a
bálozókat molesztáló 21 éves györkönyi fiatalember ellen csoportosan
elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indított eljárást a Paksi Rendőrkapitányság.
Szekszárdon egy sörözőben vertek meg egy férfit 2013. november 17-én,
az esti órákban. Az egyik feltételezett elkövető, egy 31 éves szekszárdi férfi
gyanúsítottként történő kihallgatása során tagadta a bűncselekmény
elkövetését, de megpróbálta megakadályozni, hogy a cipőjén levő
vérgyanús szennyeződést a rendőrök rögzítsék. A Szekszárdi
Rendőrkapitányság
csoportosan
elkövetett
garázdaság
bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben.
A Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési
Kara projektpartnerével, az Eszéki Egészségközponttal valamint a Baranya
megyei és Eszék- baranyai munkaügyi központokkal, mint társult
partnerekkel együtt ez év szeptember elején a magyar-horvát IPA
együttmûködési program keretében támogatást nyert a „Foglalkozás és
egészség” címû projektjének megvalósítására.
A foglalkozás és az
egészség összefüggéseinek meghatározása elsõdleges feladatként jelenik
meg
az
Európai
Unió,
Magyarország
és
Horvátország
foglalkoztatáspolitikájában. A munkaerõpiac két legfontosabb szereplõje
közül a munkáltatónak érdeke, hogy megfelelõ képzettségû, egészségi
állapotú munkaerõ álljon a rendelkezésre, az elõírt munkakörnyezet és
feladat biztosításával. A munkavállalónak szintén érdeke, hogy
foglalkozásáról, a munkakörülményekrõl, az egészségi feltételekrõl
tájékozott legyen. A projekt elsõdleges célja, hogy releváns információk
biztosításával hozzájáruljon a foglalkoztathatóság javításához, az
életminõség és a szociális biztonság javításához. A projekt

végrehajtásának idõtartama, 10 hónap alatt megvalósul az ILO ISCO 08
rendszernek megfelelõ szakmák leírása, megfogalmazásra kerülnek a
foglalkozások egészségi tényezõi, és bemutatják az akadálymentesítés
lehetõségeit. A projekt keretében a nyitó és záró-tanácskozás mellett
elkészül három helyzetértékelõ tanulmány, sor kerül négyszer 2 napos
közös szakértõi munkára alkalmanként 14 - 14 szakértõ bevonásával. A
projekt egyik konkrét célja az ILO ISCO 08 rendszerére épülő FEOR
alapján elkészíteni "A foglalkozások egészségi követelményei" című
szakkönyvet, új könyvként pótolva a korábbi „Foglalkozások egészségi
tényezői” című kiadványt. A szakkönyv – mely 1200-1200 példányban
magyar és horvát nyelven kerül nyomdai úton kiadásra, továbbá E-book
formában is elérhetõ lesz - felhasználói a munkaerõ-közvetítõk,
munkáltatók,
foglalkozás-egészségügyi
orvosok,
asszisztensek,
munkavállalási tanácsadók lesznek. A projekt szakmai tartalmának hosszú
távú hatását egyrészt a partnerség, másrészt a már említett felhasználó
intézmények biztosítják.
Pénzügyi tréninget tartottak a Garay általános iskola hetedik és nyolcadik
osztályosainak az OTP Fáy András Alapítványának munkatársai. A
program nagy sikert aratott a diákok körében. Mint elmondták, nagyon
hasznos és tanulságos tréning volt. Nem száraz tananyag hangzott el,
hanem az életből vett példák alapján, az életre és esetleg az üzleti életre
felkészítő pénzügyi szerepjátékokban vettek részt. Az előadók egy játékos
kvíz és vetélkedő folyamán, szórakoztatva tanulás keretében adták át a
diákoknak a gazdasággal és a pénzügyi tudatossággal kapcsolatos
alapvető ismereteket, amelyeknek segítségével tudatosabb fogyasztóvá
válhatnak, és könnyebben eligazodnak a pénzügyi szolgáltatók
ajánlataiban, jobban látják saját lehetőségeiket. A program során többek
között olyan témákról esett szó mint például a pénz kialakulása és
fejlődéstörténete
a
cserekereskedelemtől
a
pénzhelyettesítők
megjelenéséig, megismerhették a fiatalok a jövő fizetőeszközeit, a bankok
működését, valamint a megtakarítások értékét és jelentőségét.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

