03.19. kedd 15.00
Megújult a Medinai könyvtár
Ülést tartott a Megyei Védelmi Bizottság
Szemétszedésre invitálnak
Felszakadozik a ború
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. március 19-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Átadták a megújult könyvtárat Medinán. A külső tatarozást a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatása tette lehetővé.
Lecserélték a tetőt, a nyílászárókat, és újravakolták az épületet. A belső
felújítás a helyi önkormányzat érdeme, hiszen a teljes költséget a község
állta. Az épületen belül festettek, burkoltak, új az aljzat és a villamos
vezetékek, írja a teol.hu. Liebhauser János, a megyei könyvtár
igazgatója szerint azért egyedülálló a megújult medinai könyvtár, mert
sikerült egy nagy és igazán közösségi helyiséget létrehozni. (teol)
Az előző évekhez hasonlóan idén is megszervezi Internet Fiesta
elnevezésű programsorozatát az Illyés Gyula Megyei Könyvtár március
21 és 28 között. Az egy héten át tartó előadások, programok mellett
kizárólag ezen a héten ingyenes beiratkozási lehetőséget is biztosítanak
az új olvasóiknak, továbbá a késedelmi kamatot is elengedik, árulta el
Liebhauser János az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója.
- INTERJÚ!!!
Első idei ülését tartotta a Tolna Megyei Védelmi Bizottság. A honvédelmi
szakterület kapcsán tájékoztatók hangzottak el az idei gyakorlatokról, a
toborzás eredményeiről, a Honvédelmi Minisztériumot, illetve a Magyar
Honvédséget érintő szervezeti átalakítás helyzetéről és a Befogadó
Nemzeti Támogatással kapcsolatos gyakorlatokról – írták a
katasztrófavédelem honlapján, melyet a teol.hu idéz. Kiemelt napirendi
pontként szerepelt az ár- és a belvíz elleni védekezésre történő
felkészülés helyzetéről szóló előterjesztés a Közép-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
részéről. Dr. Balázs Gábor, a bizottság katasztrófavédelmi
elnökhelyettese az általános iskolák tűzvédelmi ellenőrzésének
tapasztalatairól, a 2018-as katasztrófavédelmi műveletekről, a
meteorológiai veszélyjelzés rendszeréről adott tájékoztatást, illetve a
tavalyi értesítési és riasztási gyakorlatokról, a füstködmérési

rendszeréről, valamint
előírásokról. (teol)

a

füstködriadó

kiadásával

kapcsolatos

Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési
Bizottság 2019-ben is alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások
részére. Az immár hatodik alkalommal kiírt pályázatra készített
alkotásokat május 10-ig kell eljuttatni a Tolna megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságra. További részletek Boros Brigittától, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Ismét megrendezik a TeSzedd! – önkéntesen a tiszta Magyarországért
hulladékgyűjtő akciót. A hétfőn kezdődött vasárnapig tartó akcióra még
várják az önkéntesek jelentkezését. Akik kedvet éreznek a
hulladékgyűjtési akcióban való részvételre, de lemaradtak a
regisztrációról, azok Bodó Katánál, a szekszárdi önkormányzat
környezetvédelmi
ügyintézőjénél
jelentkezhetnek,
a
szepitsuk@szekszard.hu e-mail címen, írja a kadarka.net.
A
gyűjtőpontok már kialakultak, de a számos gyűjtőpont között az
érdeklődők biztosan találnak olyat, ahol szívesen csatlakoznának a
hulladékgyűjtéshez. A résztvevők számára a munkához szükséges
kesztyűket és – a TeSzedd! feliratos – zsákokat is biztosítják.
Szekszárdon legközelebb csütörtökön a Tesco környékén gyűjtik a
szemetet 13 órától, egy órával később pedig a Béla király tér könyéke
tisztul meg. (kadarka.net - közl)
Csütörtökön Szekszárdon a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
csörgőlabda szakosztálya, az MKSZ Parasport Albizottság, a Tolna
Megyei Kézilabda Szövetség, a Tolna Megyei Fogyatékosok
Sportszövetsége és a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
támogatásával és közreműködésével csörgőlabda bemutatót és
érzékenyítő tréninget tart. Itt az érdeklődők megtudhatják mi is az a
csörgőlabda, és milyen a kerekesszékes kézilabda, mondta Bay (baj)
Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Klub elnöke.
- INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: sok napsütésre, kevés felhőre számíthat, esni
nem fog, a szél pedig csak ritkán élénkül meg. Szekszárdon a hajnali +2
fokról +14 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

