Április 19. Vasárnap
Szavaztak a többletforrásokról
Felmérés készül a klímaváltozással kapcsolatban
Virtuális sétát lehet majd tenni Dombóváron
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2015. április 19-én,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
A Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodája egy egyedülálló
kutatást szervezett. Célja a faluközösségekben rejlő lehetőségek
feltárása volt, illetve tervek, stratégiák kialakítása a jövőre nézve. A
kutatásban megyénk négy kistelepülése vett részt: Nagyszékely,
Kisszékely, Mucsi és Grábóc. A kutatás módszere a családháló-készítés,
amely a családok közötti vonzódás, kötődés, és főleg az együttműködési
készség feltárására irányul. A felmérésben a település legalább
kétgenerációs családjai, esetleg csonkacsaládjai vehettek részt. A
projekt egy kérdőívvel indult januárban, a válaszok alapján lehetett
megrajzolni a családhálót, és annak alapján együttműködési javaslatokat
tenni. Az intézet munkatársai felvázolták azt a kéttucatnyi
közösségfejlesztési formát, amelyek egy része már nem volt ismeretlen
Grábócon, de számos olyan is van, amelynek alkalmazásával erősíthető
a helyi közösség. Minden falu számára egyedi javaslatok is születtek.
Grábóc sajátos lehetőségei főleg földrajzi helyében, természeti
környezetében, illetve külföldi kapcsolatok teremtésében rejlenek. A falu
esélyeit nagyban növeli, hogy a szerb ortodox műemlékegyüttes
országos jelentőségű, és a történelem hozzá kötődő eseményei jó
hagyományok későbbi megteremtésére, illetve a még élők felerősítésére
is kínálják a lehetőséget. A helyi közösségek aktivitásának növekedése
sok apró települést kisegíthet vélt reménytelenségéből. – A kutatásba
bevont települések vezetői, lakói hasznos információt kaptak arról, hogy
a településen kikkel és milyen módon tudnak hasznos közösségépítést
végezni, fejlesztő együttműködést megvalósítani.
Gyümölcsökkel, plüss-figurákkal lepték meg a szekszárdi Balassa János
Kórház gyermekosztályát az UTE Baráti kör tagjai. A csoport Tolna
megyei tagja, Kun Györgyi mesélt a látogatásról. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.

Éghajlatváltozással kapcsolatos véleményfeltáró felmérést készítenek a
szekszárdiak körében. A Szekszárdi Klímakör szerdai munkacsoport
megbeszélésén véleményezték az MTA Társadalomtudományi
Kutatóközpont Szociológia Intézete által összeállított kérdőív tervezetét.
Javaslatként elhangzott, hogy az őszi felvételt megelőzően időjárás
megfigyelést végezzenek a megyeszékhelyen, most ehhez keresnek 1020 önkéntest. A kérdőívet a Garay Gimnázium tanulóinak segítségével
kérdezik majd le. Ötszáz embert szeretnének bevonni, megismerni a
véleményüket a várost érintő klíma kérdésekben. De ezentúl az
országos, sőt a globális helyzetre is rákérdeznek. Baka György
hozzátette, hogy az intézet kereste fel őket, mivel azt tapasztalják, hogy
Szekszárdon mint klímabarát településen kimagasló munkát végeznek.
Virtuális sétát lehet tenni hamarosan Dombóváron, az önkormányzat
ugyanis megbízott egy céget egy 26 helyszínből álló, gömbpanoráma
technikával készülő virtuális séta összeállítására. Szabó Loránd
polgármester elmondta, hogy ez a technika interaktív navigálással ad
lehetőséget a környezet, a nagyobb területek, városrészek
bemutatására. Az ehhez szükséges fényképeket a teljes, 360 fokos
tartományról készítik, vagyis a technika lényege a háromdimenziós tér
síkbeli leképezése – magyarázta a polgármester. Az elkészült képek a
város honlapjára illeszthetőek, így az oldal látogatója rögtön virtuális
sétát tehet Dombóváron, valamint a 3D-s képek horizontális
képformátumban – a körpanoráma síkban történő kiterítésével –
kiadványokban, képeslapok formájában is felhasználhatóak. Az
elkészítéshez bruttó 702 ezer forintot biztosít az önkormányzat.
Tolna megyében március 10. és április 6. között közel 170 ellenőrzést
tartottak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
munkatársai, mely az országos tavaszi ellenőrzés-sorozat része volt.
Húsvétot megelőzően vizsgálták az ünnephez kapcsolódó termékeket, a
húskészítményeket, főként a sonkát, tojást, édesipari termékeket,
borokat és szeszes italokat, valamint a szezonális zöldséggyümölcsöket. Kiemelt figyelmet fordítottak a termékek jelölésére, a
növényvédőszer-maradék felderítésére, az iskolagyümölcs programban
résztvevő termelők és vállalkozások ellenőrzésére, a magyar
eredetűként jelölt áruk származásának vizsgálatára. Érdemes kiemelni,
hogy idén az összes ellenőrzés 2,8 százalékánál tapasztalt a hatóság
higiéniai hiányosságot, ami a tavalyi ellenőrzésekhez képest jóval
kevesebb (2014-ben 5,4 százalék).
Térségünk időjárásáról:

Hidegfront érkezik hazánkba, mely erős szelet és csapadékot is hoz
magával. A hőmérő higanyszála reggel 4 fokig, napközben 14 fokig
kúszik fel.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

