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2013. március 7-én csütörtökön a regionális híreket Kovács Viktóriától
hallják.
Polgármesteri utasítás a kóbor kutyák begyűjtésére
Csökkent az influenzaszerű tünetekkel rendelkezők száma
TELJESEN MEGÚJUL A SZEKSZÁRDI GARAY PINCE
Jönnek a részletek.
Polgármesteri utasítás a kóbor kutyák begyűjtésére
Több lakossági bejelentés érkezett a napokban a polgármesteri hivatalhoz,
miszerint csapatostól jelentek meg kóbor kutyák Szekszárd egyes részein.
A mai napon Horváth István polgármester polgármesteri utasítást adott ki a
kóbor kutyák begyűjtésére, így megelőzve az esetleges kutyatámadásokat.
Az utasításról Horváth Istvánt, Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármesterét hallják. - INTERJÚ!!!
Csökkent az influenzaszerű tünetekkel rendelkezők száma
Az idei év kilencedik hetében először csökkent az influenzaszerű tünetekkel
orvoshoz fordulók száma a megyében, ez a betegforgalom 2,4%-t tette ki.
A teljes betegforgalom ugyanakkor nőtt, jellemzőek a felsőlégúti és hurutos
tünetek. Az előző héttel összevetve - a 35-59 évesek korcsoportját
leszámítva - valamennyi korcsoportban csökkent az influenzaszerű
tünetekkel ellátottak száma, legjobban, mintegy 40%-kal a 25-34 évesek
körében. A 100 ezer lakosra jutó megbetegedések száma a Dombóvári,
Tamási Járási Népegészségügyi Intézet ellátási területén tovább
emelkedett, a Paksi Járási Népegészségügyi Intézet ellátási területén az
előző heti érték háromnegyedére csökkent, a Szekszárdi, Bonyhádi Járási
Népegészségügyi Intézet ellátási területén pedig nem változott.
Közösségekből érkezett jelzés halmozott megbetegedésekről, de kóroki
tényezőként nem merült fel az influenzavírus szerepe. Jellemzőek a
felsőlégúti és hurutos tünetek, de a megbetegedések nem
robbanásszerűen, hanem több napon át, alacsony esetszámmal
jelentkeztek.

Újabb hét ügykörben kereshetők fel a kormányablakok március 1-jétől.
A korábbi ügykörök mellett a Kormányablak tájékoztatást nyújt az
ügyfeleknek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli
jogokról és kötelezettségekről:
- megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése
- nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi
kapcsolatának létesítése
- házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
- a házassági névviselési forma módosítása
- születés anyakönyvezése
- hatósági bizonyítvány kiállítása az anyakönyvből
- és haláleset anyakönyvezése esetén is.
Újdonság az is, hogy a földhivatalok ügyfélszolgálatai mellett a
földhasználati bejelentések benyújtására is lehetőség van a
Kormányablakban, ahol a munkatársak a kérelmek átvételén túl segítenek
a nyomtatvány kitöltésében is. A kormányablakok ügyfélbarát nyitvatartással minden munkanapon reggel nyolctól este nyolcig várják az
ügyfeleket.
A 2013/2014. tanévre az általános iskolák első osztályaiba történő
beiratkozásra 2013. április 8-án és április 9-én 8 órától 18 óráig kerül sor.
Az iskolai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát), továbbá az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai igazolást).
A felvételről az iskola igazgatója dönt. A jelentkezés elutasítása esetén a
szülő érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől
számított 15 napon belül. A kérelmet állami fenntartású intézmény esetén a
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igazgatójához,nem állami fenntartású intézmény esetén pedig annak
fenntartójához kell benyújtani. A tankerület igazgatója, ill. a fenntartó a
benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles
elbírálni.
Az erdőtüzek megelőzésére hívja fel a figyelmet a Vidékfejlesztési
Minisztérium
A tavasz az erdőtüzek szempontjából a legveszélyeztetettebb évszak.
Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik erdő- és vegetációtűz.
2012-ben a lángok közel 22.000 esetben csaptak fel, ebből 6000 hektáron

3500 esetben erdőt és fásítást ért a kár. Bár a tüzek keletkezése több
tényezőtől is függ, mégis, azok 99%-át emberi gondatlanság okozta.
Hazánkban két kiemelt erdőtűzveszélyes időszak van: a tavasz és a nyár.
A gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz azonban könnyen
átterjedhet a környező erdőkre is. A tovaterjedést segítik az előző évben
felhalmozódott elhalt növényi részek, melyek akár hideg, csapadékmentes
időben is pár nap alatt kiszáradnak, és nagyon könnyen lángra lobbannak.
A lángokat pedig már egy közepes erősségű szél is továbbviheti a
szomszédos gyep- és erdőterületekre.
Az erdőtűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól. Tűzgyújtási
tilalom esetén az erdőkben – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is –,
valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül sem
szabad tüzet rakni!
Az aktuális erdőtűzveszélyről, az elrendelt tűzgyújtási tilalmakról a
www.erdotuz.hu, illetve az onnan elérhető weboldalakon naprakész
információ található.
TELJESEN MEGÚJUL A SZEKSZÁRDI GARAY PINCE
Élménypincévé alakítják a több száz éves múltra visszatekintő Garay
Pincét Szekszárdon. A várhatóan 2014 első félévében megújuló
létesítménynek számos újszerű különlegessége lesz: az idelátogatók egy
helyütt ismerkedhetnek majd a szekszárdi borvidék minden borászának
portékáival, háromórás izgalmas élményprogramba ágyazva.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
elmondta, a látogatók a szőlőtőkék metszésétől a koccintás kultúrájáig
mindent megtudhatnak majd. Lesz például illatkamra, amelynek
segítségével már mindenki el tudja különíteni a fehér-, a vörösbor, illetve a
rozé illatát.
A Garay Pincében, amely négy ember számára teremt munkahelyet, a helyi
borászoknak lehetőséget adnak a megjelenésre.
A pince fekvése egyedi lehetőséget is teremtett: mivel nem túl mélyen
húzódik a föld alatt, nemcsak a látás- és hallássérültek, hanem a
mozgáskorlátozottak számára is teljesen akadálymentes lesz. Már a
tervezés során hangsúlyos szerepet kaptak a fenntarthatósági szempontok,
így különösen az energiatudatos megoldások, mint például a föld hőjének

hasznosítása, vagy a téli és nyári időszakban extra hatékonyan
működtethető hőszivattyús rendszer. A felújításra az Új Széchenyi Terv
Dél-Dunántúli Operatív Programja keretében a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. pályázott. A „Garay élménypince” című projekt 197.817.874 Ft
támogatást nyert el.
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm figyelmüket.

