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2013. július 17-én szerdán 15 óra 30 perckor a regionális híreket
hallják, a mikrofonnál Kovács Viktória, jó napot kívánok!
Fellendülőben a Tolna megyei álláshirdetések száma
Trükkös tolvajokra hívja fel a figyelmet a megyei rendőr-főkapitányság
Harmonika mester-kurzust tartanak Dunaszentgyörgyön
Következnek a részletek.

Fellendülőben a Tolna megyei álláshirdetések száma
2013 második negyedévében több mint 500 új hirdetés között válogathattak
az álláskeresők a Profession.hu felületén Tolna megyében. Az értékesítői
pozíciók mellett a mérnököket keresték leginkább, de a pár éves
munkatapasztalat és a diploma is sokat vetett a latba. A legnagyobb hirdető
cég az MVM Paksi Atomerőmű volt.
Májusban és júniusban látványosan felpörgött a diákmunka iránti kereslet,
miközben évek óta nem látott szintre emelkedett a feladott hirdetések
száma is.
A második negyedévben is folytatódott a trend, hogy míg a legtöbb
munkaadó fejlesztőt, könyvelőt és mérnököt keres, addig a munkavállalók a
legtöbb jelentkezést banki adminisztrátor és ügyfélszolgálati asszisztens
munkakörökre adták le. Utóbbinál a magas számú érdeklődőt
kiemelkedően sok pozíció is várja. Nyár elején megugrott a diákmunkát
keresők száma is: a Profession.hu szabadszavas keresőjébe júniusban
5500-szor írták be ezt a kifejezést a fiatalok.
Országos szinten a meghirdetett állások 37 százalékánál jelölnek meg
feltételként valamilyen szintű nyelvtudást, a legelterjedtebb elvárás az angol
középfok.
Tolna megyében a nyelvtudást kevesebb, mint a meghirdetett állások
negyedénél várják el, a legtöbb beosztáshoz azonban elvárás a diploma. A
munkáltatók a legtöbb esetben 5 évnél hosszabb munkatapasztalatot
jelöltek meg a kritériumok között - írja a profession.hu hivatalos
közleményében.

Trükkös tolvajokra hívja fel a figyelmet a megyei rendőr-főkapitányság
Fel tud váltani egy húszezrest? Kérhetek egy pohár vizet? Használhatnám
a mosdót? - Csak néhány kérdés a rengeteg közül, amivel akár trükkös
tolvajok is leendő áldozataik közelébe férkőzhetnek. A rengeteg
figyelmeztetés, jó tanács ellenére a cseles bűnözőknek újra és újra nagyon
sokakat sikerül rászedniük, megkárosítaniuk, ezért a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság a trükkös tolvajokra hívja fel a figyelmet.
A trükkös tolvajok elsősorban az idős emberek jóhiszeműségére,
segítőkészségére, bizalmára építenek és élnek vissza azzal. A trükkös
lopások megelőzésére ilyenformán a bizalmatlanság, a gyanakvás a
legjobb módszer.
A legalapvetőbb, egyben a legkézenfekvőbb szempont: ha valaki a házába,
lakásába nem enged be ismeretleneket. Ehhez az is szükséges, hogy az
ajtó, a kapu mindig be legyen zárva és a nyitott ablakon se lehessen
beugrani a szobába. A kulcsot pedig nem célszerű a zárban, sem a
lábtörlő, esetleg a virágcserép alatt hagyni, mert a bűnözők valószínűleg ott
keresnék először.
Ugyanakkor zárt ajtók mögött is résen kell lenni, hiszen a cseles tolvajok a
legkülönfélébb ürügyekkel próbálnak meg bejutni a portákra.
A rosszban sántikálók nem csak változatos meséikkel tudják megtéveszteni
a gyanútlan embereket, hanem gyakran udvarias modorukkal, kellemes
megjelenésükkel is képesek bizalmat ébreszteni leendő áldozatukban.
A legbiztosabb tehát, ha idegennek nem nyit ajtót az ember. Akkor sem, ha
az ismeretlen a közös ismerősökre, rokonokra hivatkozik. Társasház
lépcsőházába ugyanígy kockázatos idegent beengedni, aki például a
kapucsengőre nem reagáló szomszéd miatt kér bebocsáttatást.
Külön kategória a magukat közszolgáltató cégek munkatársainak, illetve
önkormányzati dolgozónak kiadó idegenek csengetése. Tudni kell, hogy
ezek a társaságok soha nem az ügyfeleik lakásán intézik a pénzügyi
elszámolásaikat, ahogy az önkormányzatok sem.
A trükkös lopásokat azzal is meg lehet előzni, ha nincs otthon elvihető
érték. Nagyobb összegű készpénzt például semmiképp sem tanácsos
otthon tartani.

Ha mindezen óvintézkedések ellenére olyan helyzet alakul ki, hogy a rossz
szándékú idegen látogató áll nyerésre, kérni kell a szomszédok, a járókelők
segítségét, illetve mielőbb hívni a rendőrséget, az ingyenes 107-es, vagy
112-es segélyhívó telefonszámon. Ha a trükkös tolvaj elmenekül, meg kell
kísérelni felírni az autója rendszámát, megjegyezni a ruházatát,
személyleírását.
Kitüntetést kapott a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság teljes
állománya
A 2013. évi dunai árvízi védekezés során nyújtott munkájáért a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes állománya kitüntetést kapott.
A Dunán 2013. júniusában levonuló rendkívüli méretű áradás során nyújtott
példaértékű munkájáért, a lakosság élet-és vagyonbiztonságának
megőrzése érdekében végrehajtott emberfeletti tevékenységéért, a
védekezésben részt vevő Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
állományát példaképül állítja a katasztrófavédelem teljes személyi
állománya
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főigazgatója díszparancsában. Wéber Antal tűzoltó ezredes, megyei
katasztrófavédelmi igazgató ünnepélyes keretek között a három megyei
kirendeltség részére is átadta a díszparancsot. - olvasható a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.
Zöldhulladékot kezelő lerakót alakítanak ki Dombóváron
A dombóvári képviselő-testület jóváhagyta a zöldhulladék kezelését
szolgáló lerakó kialakítását a városban. Az önkormányzati területre
tervezett telep létesítéséhez az idei költségvetésből egymillióháromszázezer forintot különítettek el, valamint felhatalmazták a
polgármestert, hogy a szükséges útépítési és bekerítési munkákkal a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízza meg.
Mindezek mellett a testület támogatja egy ágdaráló beszerzését is, a
vásárláshoz a környezetvédelmi alap bevételeinek terhére biztosítanak
kétmillió-ötszázezer forintot - olvasható a Tolnai Népújságban.
Idén ünnepli első írásos említésének 875. évfordulóját Dalmand. Ez
alkalomból egy 400 oldalas könyv jelenik meg a falu egyik alapító
pusztájáról, Felsőleperdről. Az újdombóvári-dalmandi uradalomhoz tartozó

Felsőleperd az Esterházy-birtokok kiemelt része volt. A Takács Istvánné
helytörténész tollából származó kötetet július 26-án mutatják be a dalmandi
iskolában - írja szintén a megyei napilap.
Harmonika mester-kurzust tartanak Dunaszentgyörgyön
Hétfőn kezdődött és vasárnapig tart a harmonika mester-kurzus
Dunaszentgyörgyön "III. Nyári Harmonika Kurzus" címmel.
A kurzuson részt vesznek tanulni vágyó tanárok, és tanulók, illetve amatőr
zenészek, akik technikai és szakmai kérdésekben kaphatnak segítséget. A
kurzuson részt vesznek tanárok és tanulók az Ungváti Zeneművészeti
Szakközépiskolából, Fehéroroszországból és Magyaroroszágról.
A kurzusról Papp Olga harmonikatanárt beszélt rádiónknak. - INTERJÚ!!!
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm a figyelmet,
további kellemes rádiózást!

