01.28 – szerda 15.00
Támogatás a paprika termesztőknek
Együttműködik az egyetem és a katasztrófavédelem
Pártfogó dolgozik a tolna megyei börtönben
Megint esni fog
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. január 28-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Mintegy 170 millió forintos támogatást nyújt az idén a Földművelésügyi
Minisztérium a fűszerpaprikát termesztő gazdáknak. Tolna megyében
Bogyiszló, Őcsény, Decs, Mözs, Gerjen, Fadd környékén foglalkoznak
ezzel. Az őket érintő rendelet várhatóan február végén jelenik meg,
amely értelmében vissza nem térítendő mezőgazdasági támogatást
kaphatnak. A tárca a forrás mértékét a támogatási időszakban
megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75 százalékában, de
kilogrammonként legfeljebb 30 ezer forintban tervezi megállapítani tudósít a teol.hu. (teol.hu)
Egy hónapot töltött Valencia-ba a szekszárdi Szent László Szakképző
Iskola 16 diákja és 2 kísérőtanára. A Tempus Közalapítvány mobilitási
pályázata jóvoltából a fiataloknak lehetősége nyílt arra, hogy
vállalkozásoknál dolgozhassanak, így jobban megismerhessék a külföldi
munkavégzés előnyeit és hátrányait. Mindezek mellett természetesen a
Spanyol kultúra tanulmányozására is maradt idő. Beszámoló Talabos
Gábornétól, a szekszárdi Szent László Szakképző Iskola és Kollégium
szakmai koordinációs intézményvezető helyettesétől. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Novemberben 10 133 álláskereső szerepelt a Tolna megyei munkaügyi
központ nyilvántartásában, ez az aktív népesség 10,8 százaléka. A
térségben Szekszárdon vannak a legtöbben, akik munkát keresnek,
aztán sorrendben Tamási, Dombóvár, Paks és Bonyhád következik. A
legnagyobb gond az, hogy a munkanélküliek közel felének maximum
általános iskolai végzettsége van, és ez jelentősen nehezíti az
elhelyezkedési lehetőségeiket. (teol.hu)

A PTE Illyés Gyula Karával szövetkezik a Tolna megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Képzéseik fő bázisát helyeznék ide.
Erről már meg is született az együttműködési megállapodás. Ennek
értelmében az egyetemi kar szakmai műhelye lehetne az
igazgatóságnak, továbbá hallgatói segíthetnék a katasztrófavédelmet a
középiskolások közösségi szolgálatának levezénylésében. A tűzoltóktól
viszont a PTE diákjai tanulhatják meg, miként tegyék biztonságosabbá
saját, vagy éppen a későbbiekben gyermekeik, tanítványaik környezetét.
További részletek Boros Brigittától, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő segíti a Tolna Megyei Intézet
munkáját. Feladatai közé tartozik a börtönpártfogás, az utógondozás és
a feltételesen szabadlábra helyezettek párfogó felügyelete. A szakember
a Szekszárdi kormányhivatal által biztosított irodában érhető el, a többi
településen pedig általában a roma önkormányzatok segítik a munkáját,
így az ügyfélfogadási napokon itt érhető el. Az erről szóló megállapodást
nem rég írta alá a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnoka, valamint a bonyhádi, a dombóvári, a paksi és a tamási
roma nemzetiségi önkormányzatok elnökei. Ebben szó van arról is, hogy
középiskolásoknak bűnmegelőzési programokat is szerveznek. (teol.hu)
Keresik Pakson a következő kitüntetett. Az önkormányzat várja a
javaslatokat a 2005-ben alapított Paks Város Közbiztonságáért
elnevezésű kitüntetéshez. A díj olyan személynek adományozható, aki a
rendőrség állományának, a katasztrófavédelemnek, a polgárvédelmi
kirendeltségnek tagja, illetve a mezőőri szolgálat vagy a helyi polgárőr
egyesület munkatársa és feladatát lelkiismeretesen, magas színvonalon
végzi. A főjegyzőhöz március 5-ig eljutattandó ajánlásnak tartalmaznia
kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Már közelednek a felhők, amelyeket egy újabb front
hoz. Ezekből pedig csapadék is várható, lesz ahol eső, másutt havas
eső, vagy havazás. A szél időnként megerősödhet. Faddon a hajnali -3
fok után +2 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

