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A regionális híreinket 2013. március 28-án csütörtökön Kovács
Viktóriától hallják. Jó napot kívánok.
Önkénteseket keres a „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány a
Tolna Megyei Balassa János Kórházzal együttműködve.
Széchenyi Programiroda nyílik Tamásiban
A múlt kincseivel telt meg a Kaláka
Jönnek a részletek.
Önkénteseket keres a Hospice Alapítvány a Tolna Megyei Balassa
János Kórházzal együttműködve.
A „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány a Tolna Megyei Balassa
János Kórházzal együttműködve a végstádiumú, főként daganatos
betegeket, illetve hozzátartozóikat támogató hospice ellátás területére
újabb önkénteseket keres.
A jelentkezők 60 órás elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt,
amelyről sikeres vizsga esetén tanúsítványt kapnak.
A szerzett tudásuk, illetve személyiségjegyeik alapján alkalmasnak
bizonyuló önkéntesek, segítséget nyújthatnak a betegek tisztálkodásában,
étkeztetésében, mozgásában. Lelki, szociális téren együttérző
beszélgetésekkel, érzelmi támasz nyújtásával, felolvasással járulhatnak
hozzá a fájdalmakkal küzdő betegek állapotának könnyebb elviseléséhez.
Mindazok, akik elhivatottságot éreznek, hogy önkéntesként a betegágy
melletti munkában részt vegyenek, jelentkezhetnek 2013. április 30-ig
Patócs Anita szociális munkásnál a 74/ 501-500/ 273. telefonszámon; vagy
a patocs.anita@tmkohaz.hu e-mail címen.
Széchenyi Programiroda nyílik Tamásiban
A Széchenyi Programiroda tanácsadói hálózata már az egész ország
területén, minden megyében elérhető. Az eddigi irodák mellé összesen tíz
új iroda nyitását tervezi – márciusban és áprilisban a Széchenyi
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. egy európai uniós projekt

keretében. Megyénkben Szekszárd után Tamásiban is hamarosan
megnyitja kapuit a Széchenyi programiroda. A terjeszkedés célja, hogy a
pályázati partnerek minél több ponton érhessék el a támogatást az Új
Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítási szakaszában. Az irodák
rendeltetése megegyezik az eddig létrehozott irodákéval – így
térítésmentes szakmai segítséget nyújtanak és iránymutatást biztosítanak a
pályázati folyamat kritikus mozzanataiban – tájékoztatta a Szekszárdi
Hírhatárt Danis-Bodó Eszter, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és
Szolgáltató kft. kommunikációs és sajtóreferense. Tamásiban március 29én adják át az új irodát, így az érdeklődők már ott is elérhetik a
programiroda szolgáltatásait.
Erős volt az idei mezőny a szekszárdi borvidéki borversenyen
Erős volt az idei mezőny a szekszárdi borvidéki borversenyen, a 204
bormintából 44 kapott arany, 14 ezüst és 3 nagy aranyérmet, tájékoztatta a
Tolnai Népújságot Kelemen Erika szekszárdi hegybíró. A három nagy
aranyérmet Takler Ferenc Syrah reserve 2011-es bora, a Vesztergombi
Pince 2011-es évjáratú Csaba cuvée-je, illetve a Sebestyén Pince 2009-es
Iván-völgyi Bikavére kapta. A 44 aranyérmes borból hatot a Bodri
Pincészet, ötöt-ötöt a Fritz Pincészet illetve a Takler Pince tudhat
magáénak. Kiválóan szerepelt Trieber Géza is, akinek két bora kapott
aranyérmet. A szakemberek szerint jó, hogy a már elismert, bizonyított
nagy borászatok mellett a feltörekvő, kisebb pincészetek, termelők is
bekerültek a legjobbak közé, így például a Lajvér Avantgarde Pincészet, az
Illyés Kúria, Bősz Adrián és Prantner Ferenc is.
A Legjobb Vörösbor címet idén Takler Ferenc 2011-es évjáratú Syrah
reserve bora nyerte el. A többi különdíjast majd csak az április 27-i Szent
György-naphoz kapcsolódó borünnepen hozzák nyilvánosságra.
A tavasz közeledtét jelző költöző madarak lassanként megérkeznek, a
késői tél azonban megviseli őket.
Elsőként a mocsaras területeken fészkelő bíbicek érkeztek meg február
elején, nemrégiben pedig a fekete gólyák tértek vissza a Gemencbe, és
fehér társaik is egyre több helyen tűnnek fel. Tóth István Zsolt, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi csoportjának elnöke
arról tájékoztatta a Tolnai Népújságot, hogy - mint ahogy az ember sem

szívesen mozdul ki, úgy a gólyák sem szívesen hagyják el fészküket a
zimankós időben, így takarékoskodnak az energiájukkal.
Ha megéheznek, a tavakban már találnak maguknak halat, békát,
ugyanakkor az elnök azt tanácsolta, hogy akinek az udvarában száll le egy
gólya, az etetheti a madarat például csirke belsőséggel. További javaslat,
hogy ha a fészek valamiért megdőlt, akkor a természetvédelmi hatóság
segítségét kérve érdemes azt kiigazítani még a lakók visszatérése előtt. A
veszélyt jelentő villanyvezetékek esetében pedig az áramszolgáltató
segítségét kell kérni ahhoz, hogy egy fémből készült állvánnyal megemeljék
a fészket. A gólyák egyébként a nappalok hosszúságához igazodva
indulnak útnak Afrikából és a felszálló meleg légáramlatokat „megülve”
utaznak haza.
Az év egészét itthon töltő madaraknak is jól esik a törődés, továbbra is
érdemes őket faggyúval, almával, napraforgóval etetni.
A Bátáért Egyesület 2013. évi nyitó rendezvénye csütörtökön délután 17
órakor kezdődik Bátán a Fekete Gólya Házban. A rendezvény programjairól
Viliminé dr. Kápolnás Máriát hallják. - INTERJÚ!!!
Rendőrségi híreinket dr. Deák Balázs rendőrzászlóst, a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől hallják, aki az elmúlt 24 óra
eseményeiről nyilatkozott a Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!
Ezek voltak regionális híreink, köszönöm figyelmüket.

