02.10. – vasárnap 15.00
Fejlesztették az óvodai és az iskolai szociális tevékenységet a
térségben
Némi odafigyeléssel elkerülhető a szén-monoxid mérgezés
Új helyen a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kellemetlen időt ígérnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 10-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az óvodai és az iskolai szociális tevékenység fejlesztése zajlott a
szekszárdi járásban az elmúlt másfél évben. A pályázati támogatással
megvalósult program zárókonferenciáját a napokban tartották a Piac téri
Ifjúsági Közösségi Térben, írja ateol.hu. A megjelenteket Tolácziné
Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ igazgatója köszöntötte.
Elmondta, hogy 2017 szeptemberében indult a program, amelyben tíz
együttműködő intézmény volt a partnerük. Hozzátette: Szekszárdon
1996 óta van valamilyen formában iskolai szociális tevékenység, 2018
szeptemberétől pedig a Családsegítő és Gyermekjóléti Központok járási
szintű kötelező feladatai közé tartozik az óvodai és az iskolai szociális
tevékenység. (teol)
Elsősorban a téli időszak sajnálatos velejárója a szén-monoxidmérgezéssel kapcsolatos beavatkozások számának növekedése. A
szén-monoxid jelenlétét nem érzékeljük, mivel színtelen, szagtalan, a
szervezetre gyakorolt hatásai könnyen összetéveszthetőek egyéb
betegségek tüneteivel. Az akár halálos kimenetelű esetek néhány
egyszerű és könnyen betartható szabállyal megelőzhetők, hívja fel az Ön
figyelmét is Boros Brigitta, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője. – INTERJÚ!!!
Átadták a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új székhelyét.
Az intézmény új székhelye Szekszárdon a Wesselényi utcában van a
volt SZÜV épületében. Az átadón Dr. Horváth Kálmán Tolna megyei
kormánymegbízott arra emlékeztetett, hogy a Mikes utcai
tűzoltólaktanyát 1952-ben adták át, és azóta nem történt ekkora
beruházás, mint a mostani. A volt SZÜV épületének felújítása viszont
lehetővé tette, hogy az igazgatóság dolgozói ezentúl XXI. századi
körülmények között fogadhassák az ügyfeleket. A felújítás több mint 400
millió forintos költségét az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

önerőből finanszírozta. Cserélték a nyílászárókat, szigetelték az épületet,
új burkolatot, festést és bútorzatot kaptak az irodák, illetve kialakítottak
egy tárgyalót. A tervek szerint a későbbiekben itt helyezik majd el az
iparbiztonsági informatikai központot. A szekszárdi önkormányzat 10
millió forint támogatást nyújt a tűzoltó laktanya felújításához. (teol)
Egy szerb-magyar kettős állampolgárságú személyt fogtak el február 8án a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának
munkatársai, Tolnán. A férfival szemben még 2017-ben indítottak
büntetőeljárást Szerbiában kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése
miatt. További részletek Komlósiné Kiss Anettől, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság szóvivőjétől. – INTERJÚ!!!
Tolna megye egyik legnagyobb taván, a Fadd-Dombori holtágon minden
évben végeznek nádvágást, amennyiben az időjárási viszonyok azt
megengedik. Wusching Gábor, a helyi kommunális cég, a Fatodi Kft.
ügyvezetője a teol.hunak azt mondta, hogy mivel a nádat a befagyott
vízről vágják, megfelelő vastagságú jégpáncélnak kell kialakulnia a
partok közelében is ahhoz, hogy ezt a munkát biztonságosan lehessen
végezni. Az öreg nád kitermelése a vízminőség szempontjából kedvező,
hiszen a nagy tömegű növényzet eltávolítása a mederből hatalmas
mennyiségű szerves anyagtól szabadítja meg a holtágat. A nádvágáshoz
ezen a télen még nem voltak megfelelő feltételek. (teol)
Végül az időjárásról: élénk, erős, helyenként viharos északnyugati
széllel, sokfelé kiadós esővel, záporokkal hidegfront érkezik. A
hegycsúcsokon havas eső, hó eshet. Szekszárdon a hajnali +3 fokról +5
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

