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2013. március 21-én csütörtökön a Rádió Antritt regionális híreit
Kovács Viktóriától hallják. Jó napot kívánok.
Sárga riasztást adott ki a megyére az OMSZ
Gyermekbarát meghallgató szobát adtak át a megyei rendőr
főkapitányságon
Milliós talajterhelési díjat is fizethet egy-egy bogyiszlói háztartás
Jönnek a részletek.
Sárga riasztást adott ki a megyére az OMSZ
Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Dunántúlon megerősödő, viharossá
fokozódó szélre figyelmeztet. A részletekről Boros Brigitta, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó főhadnagya nyilatkozott a Rádió
Antrittnak. - INTERJÚ!!!
Gyermekbarát meghallgató szobát adtak át a megyei
rendőrkapitányságon
A bűncselekmények gyermekáldozatai az eljárás során nem válhatnak még
egyszer áldozatokká – ez a fő üzenete annak a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumi rendeletnek, melyet Dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi miniszter 2011 novemberében hozott, és
amely tartalmazza egyebek mellett, hogy 2014-ig minden megyeszékhelyen
kötelező
létrehozni
gyermekbarát
meghallgató
szobákat.
Egy
sajtótájékoztató keretében adták át tegnap a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányságon
a
gyermekbarát
meghallgató
szobát.
Ennek
szükségességéről Orsós Zoltán rendőr őrnagy nyilatkozott a Rádió
Antrittnak. - INTERJÚ!!!

Milliós talajterhelési díjat is fizethet egy-egy háztartás
Átlagban több százezer forint talajterhelési díjat kell fizetniük 2012-re az
érintett bogyiszlói háztartásoknak, de egymillió forintos tétel is van –
mondta el dr. Varga Katalin jegyző. A tavaly tízszeresére emelt
talajterhelési díjat azoknak kell fizetniük, akik a műszaki lehetőség ellenére

nem kötöttek rá a szennyvízcsatornára. A díjat úgy számítják ki, hogy az
elfogyasztott ivóvízből levonják az igazoltan kiszippantott szennyvíz
mennyiségét, a különbséget megszorozzák az 1200 forint/köbméteres
díjjal, illetve a talajérzékenységi szorzóval, ami Bogyiszló esetében 3.
A bogyiszlói képviselő-testület igyekszik segíteni: a talajterhelési díj
nyolctized részét kedvezményként megkaphatják az érintettek, ha június
30-ig rákötnek a csatornára. A rákötési díj 80 ezer forint, ehhez a
takarékszövetkezet kedvező hitelkonstrukciót tud biztosítani.
A múlt héten az előző héthez képest jelentősen csökkent a pollenterhelés
Szekszárdon. A március 8-10-e közötti enyhe lehűlés, de főképpen a
csapadék erőteljesen visszavetette a most virágzó fák virágpor szórását.
11–13-a között, a kora tavaszi napsütésben kissé megemelkedett a
pollenkoncentráció. Elsősorban a ciprus- és tiszafafélék, valamint a kőris és
az éger szórták legjobban a pollenjeiket, mindegyik magas
koncentrációban. Tüneteket okozható, közepes koncentrációban volt már
jelen a levegőben múlt kedden a nyárfa pollenje is. A mogyoró is már csak
alacsony koncentrációval, míg a szil, a nyír és a juhar egy-egy pollennel
jelezte virágzását.
A március 14-én megérkezett sarkvidéki időjárás hatására azonban
szombat-vasárnapra gyakorlatilag eltűntek a pollenek a levegőből. A kültéri
allergén gombák Szekszárdon alacsony koncentrációban voltak jelen.

Gimnáziumi tanórák a munkavállalásról
A korábbi évek hagyományainak megfelelően idén márciusban ismét
prevenciós előadássorozatot szervez a megye középiskoláinak végzős
diákjai részére a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a
járási munkaügyi kirendeltségekkel közösen. A cél, hogy a diákok átfogó
információkhoz jussanak a munka világáról. Az előadásokon a tanulók
megismerhetik a különböző foglalkoztatási formákat, a munkaszerződés
formai és tartalmi követelményeit, a külföldi munkavállalással kapcsolatos
tudnivalókat. Információt kapnak többek között például a diákmunkáról, a
foglalkoztató által utánuk igénybe vehető kedvezményekről, és az
egészségügyi szolgáltatási járulékról is. Megismerkedhetnek továbbá a
munkaügyi szervezetnél igénybe vehető szolgáltatásokkal, és álláskeresési
tanácsokkal is gazdagodhatnak.

A prevenciós előadássorozattal a Munkaügyi Központ az iskolák igényeinek
tesz eleget: a tavalyi évben közel 1500 diák vett részt a tájékoztatókon
Tolna megyében, s idén is hasonló érdeklődésre számítanak.
A lakosság szubjektív biztonságérzete nem más, mint bizalom a
rendőrségben, abban, hogy megvédik az embereket, empátiával
közelítenek a problémák felé – hangsúlyozta dr. Szijártó István, a
Dombóvári Rendőrkapitányság vezetője. Ennek érdekében fokozni
szeretnék a rendőri jelenlétet, ami nem létszámnövekedést, hanem
módszerváltást jelent. Gyalogos és hamarosan kerékpáros szolgálattal
törekednek az emberközelibb, illetve közvetlen kapcsolatra. A cél nem a
büntetés, hanem a törvénysértőkkel szembeni kemény, ugyanakkor az
emberi jogokat tiszteletben tartó fellépés.
Dr. Szijártó István összegzésként elmondta, hogy a járás bűnügyi
fertőzöttsége a megyei átlaghoz hasonló, ám a környező megyékénél
jobbnak mondható. Arról is említést tett, hogy nagy odafigyelést igényelnek
az utazó bűnözők, a bevezető utakon ezért fokozott ellenőrzésekre lehet
számítani, és a készenléti rendőrség segítségére idén is számítanak. A
kapitány ezzel együtt azt vallja, a falun élők életét irritáló, kisebb, tulajdon
elleni szabálysértések felderítése ugyanolyan fontos, mint a nagyobb érték
ellen elkövetett bűncselekmények.

A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm figyelmüket.

