12.30 – péntek 15.00
Ha utcán lát földön fekvő embert, segítséget kell hívni
A közösségi együttélés szabályairól fogadott el rendeletet Tolna
Szekszárd 11 testvérvárossal ápol kapcsolatot
Párás idővel számoljon
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. december 30-án,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az biztos, hogy a mostani hétvégén tuti lesznek akik többet isznak, mint
amennyi kellene. És sokan mulatnak a szabad ég alatt. Ám nagyon
hideg éjszakák várnak ránk. És ha valaki az alkohol miatt, vagy
bármilyen más okból az utcán fekszik le, akár az életével is fizethet
ezért. Nem szabad elmenni az ilyen ember mellett, hanem segítséget
kell hozzá hívni. Hogy mit kell tenni pontosan azt Dr. Kovács Klára
bátaszéki háziorvos mondja most el Önnek. - INTERJÚ!!!
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet fogadott el
a tolnai képviselő-testület. Appelshoffer Ágnes polgármester a téma
tárgyalása során azt mondta: a rendelet elsődleges célja, hogy rend
legyen a városban. A téma másodszor került a testület elé. A novemberi
ülésen úgy döntöttek, hogy kikérik a helyi civil szervezetek véleményét is
a rendelet-tervezettel kapcsolatban, és a hasznosítható javaslatokat
beépítik a jogszabályba. A tolnai rendelet mintegy ötven olyan
tevékenységet sorol fel, amely ugyan nem szabálysértés, vagy
bűncselekmény, mégis sérti a közösségi együttélés szabályait. Ezeket
hét „kategóriába” sorolták: városi jelképek használatával, ingatlanok
gondozásával, közterület használatával, állattartással, temető rendjének
megsértésével, házszám és utcanév tábla elhelyezésével, illetve
reklámhordozók és hirdetések elhelyezésével kapcsolatban, áll a teol.hu
beszámolójában. (teol.hu)
Az újév indulhat azzal is, hogy másokon segít. Erre a legjobb módszer,
ha mondjuk elmegy vért adni. Hogy hol lesz lehetőség így segíteni
január 1-én, azt Gulyás Katalin a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezetének vezetője mondja el. - INTERJÚ!!!
Tolna megyében jelenleg 65 vadászterület van, mondta Király István, a
megyei vadászkamara titkára a teol.hunak. Ebből 5 az állami

erdőgazdaságé, 5 pedig a földtulajdonosok területe. A maradék 55
vadásztársaság száma 2017. március elseje után várhatóan még több
lesz, a területi viták miatt szaporodik a számuk, ezzel arányosan pedig
csökken az egy vadásztársaságra jutó terület. A törvényalkotók a
tájegységi gazdálkodásban látják a vadállomány megóvását.
Országosan 52 tájegységet alakítottak ki, melyből három esik Tolna
megyére. Minden egységnek egy fővadásza lesz, aki a minisztérium
állományához tartozik
majd.
A
fenntartható
és szakszerű
vadgazdálkodással és vadvédelemmel kapcsolatos feladatokat látja el.
(teol.hu)
Szekszárd lakosságszámához képest igen sok nemzetközi kötelékkel
rendelkezik: összesen 11 működő testvérvárosi kapcsolatunk van –
mondta a teol.hu-nak Berlinger Attila, a város nemzetközi kapcsolatainak
referense. Magyarországon Szekszárd rendelkezik a legnagyobb múltú
francia kapcsolattal, Bezons-nal 1967-ben született megállapodás. A
vajdasági Óbecsével is már a 70-es, a finnországi Tornióval pedig a 80as években vették fel a kapcsolatot. A rendszerváltozás után
felgyorsultak az események, még inkább az unióhoz való csatlakozással,
amikor megnyíltak a határok, könnyebben érhették el egymást a
települések. Ráadásul az unió is támogatja a nemzetek egymás
megismerését célzó törekvéseit, a tolerancia növelését. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Egyre többfelé képződhet pára és köd, és ez néhol
még napközben is megmaradhat. Ráadásul felhőből is egyre több lesz,
helyenként hószállingózásra és zúzmaraképződésre is számítani kell. A
szél gyenge marad. Szekszárdon a hajnali -8 fokról fagypontig melegszik
a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

