02.16. – szombat 15.00
Szekszárdi gyerekek is előadást hallhattak a vészhelyzetek
felismeréséről, elkerüléséről
Bővül a megyeszékhely mini bölcsődéje
Most van a borversenyek időszaka
Sokat süthet a nap
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 16-án,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A szekszárdi PTE IGY Gyakorló Általános Iskolában tartott D.A.D.A. órát
a rendőrkapitányság előadója. A Magyar Rendőrség Biztonságra Nevelő
Iskolai Programjában, a D.A.D.A. oktatásban, Tolna megyéből is több
osztály részt vesz, emlékeztet a teol.hu. A program célja, hogy a
gyermekek mindenkor fel tudják ismerni a veszélyhelyzeteket, majd
azokat átgondolva felelősen tudjanak döntéseket hozni. A Szekszárdi
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója, dr. Buda Bernadett rendőr
őrnagy a program keretében tartott bűnmegelőzési előadást. A diákok a
kommunikációs stratégiákról, a testbeszéd, a beszélgetés fontosságáról
hallhattak. A tanulók számos szituációs játékban is részt vettek az órán,
majd kötetlen beszélgetés keretében elemezték a jó és a rossz
kommunikációs stratégiákat. (teol)
Február 14-én ünnepélyes keretek között adták át Szekszárdon, a
Kadarka utcában a kibővített mini bölcsődét. A fejlesztés nettó 130 millió
forintba került. További részletek Ács Rezső polgármestertől. –
INTERJÚ!!!
Egymást érik Tolna megyében a borversenyek. Módos Ernő szekszárdi
borász a teol.hunak azt mondta, hogy Medinán, Bonyhádon, Madocsán,
Bölcskén a gazdák, illetve majd február 20-án Szekszárdon a kertbarát
kör tart ilyen jellegű rendezvényt. A szakember szerint most derül ki,
hogy a tavalyi, elég bonyolult évjáratot a borászok, hogyan tudták
kezelni. Módos Ernő elmondta, újdonság a délies stílus megjelenése, a
lágyabb, alacsonyabb savtartalom, a magas alkolholfok. Ugyanakkor a
finom, gyümölcsös ízeket nehezebb volt előcsalogatni a borból. A
borászati laborok adatai is azt bizonyítják, hogy borkezelési szempontból
nem egyszerű a tavalyi évjárat, a savszint alacsony, 3,5-4-es, az átlagos
6-7 ezrelék helyett. Gondot okoz a borban maradt, el nem erjedt cukor is.
(teol)

Könyvtárral gazdagodik a szekszárdi Tolna Megyei Balassa János
Kórház Pszichiátriai Osztálya. Az ünnepélyes megnyitó februűr 18-án
lesz. Kevesen tudják, hogy a mentális betegségek kezelésében akár az
olvasás is hasznos lehet. Az úgynevezett biblioterápia nem más, mint
válogatott olvasmányok felhasználása a segítő, fejlesztő munkában és
pszichológiai problémák kezelésében, illetve megelőzésében, mondta
Dr. Kertész Ágnes, a Tolna Megyei Balassa János Kórház, pszichiátriai
osztályának főorvosa. – INTERJÚ!!!
Kétszázzal kevesebb hitelintézeti fiók működik ma hazánkban, mint
amennyi egy évvel ezelőtt volt, vagyis 2200. Ebből Tolna megyében 29
fiók van és 61 ATM készülék. Egy bankfiókra 7563 lakos jut, és egy ATM
automatára 3595. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2014 végén
még 3085 bankfiók volt, tehát négy év alatt több mint hétszáz egység
tűnt el a piacról, írja a teol.hu. A szakértők szerint a hitelintézeti
fiókhálózat zsugorodása nem túlságosan meglepő, hiszen egyre kisebb
a pénzügyeiket kizárólag személyesen intéző ügyfelek aránya, és maguk
a szolgáltatók is igyekeznek az elektronikus csatornák intenzív
használata felé terelni a lakossági és céges partnereiket. Bátán például
január 15-ével zárt be az egyetlen helyi bankfiók, és 31-étől már a
készpénzkiadó automatát sem lehet használni. Egy héten egyszer megy
a faluba egy banktól egy tanácsadó, aki átveszi a kitöltött pénzügyi
átutalásokat. (teol)
Végül az időjárásról: sokfelé indul párásan, ködösen a nap, mely
északon néhol tartósabban megmaradhat, máshol viszont szinte
zavartalan napsütés várható. A szél gyenge marad. Szekszárdon a
hajnali -4 fokról +10 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

