01.08 – csütörtök 15.00
Óvatosan a korcsolyázással a természetes vizeken
Megújul a Szekszárdi hajléktalanszálló
Szekszárdi lett Budapest Bora
Felmelegedés jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. január 8-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Csak akkor merészkedjen a jégre, ha az biztonságos. Térségünkben is
van pár természetes vízfelület, mely a tartós hidegben befagy. A Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a minimum
8-10 centi vastag, áttetsző, egyenletes jégre szabad rámerészkedni. A
befagyott állóvíz esetén a part közelében a jég vékonyabb, ezért
könnyebben törik. Az áramlatok is gyengíthetik a jeget, de a meleg
források nem mindig hoznak létre jégmentes helyeket, hanem csak
elvékonyítják a jégfelületet. A befagyott folyóvizek esetén kevésbé
biztonságos a hójég, amely nem átlátszó és állaga kásásnak tűnik. Ha
korcsolyázni indul a szabad vizekre, azt soha se tegye egyedül.
Figyeljen a jég hangjára, ha azt hallja, hogy reccsen, azonnal hagyja el a
felületet, mert ez a figyelmeztető jel. Ilyenkor a legjobb lehasalni, mert ha
nagyobb felületen érintkezik a jéggel, jobban eloszlik rajta a súlya.
Ugyanez érvényes arra az esetre, ha másnak próbál segítséget nyújtani
a jégből való meneküléshez. (teol.hu)
Bővül és megújul a szekszárdi hajléktalanszálló az év végére. Az
intézmény jelenleg nem felel meg a minimális elvárásoknak,
követelményeknek sem, hiszen 4 négyzetméternek kellene jutnia egy
ellátottra, és ez nincs így. A másik hiányosság, hogy jelenleg nincs női
részleg, de ezt a problémát is megoldják, ugyanis megépül egy a
hölgyek elhelyezésére szolgáló szárny is, mely 5 ember befogadására
lesz alkalmas. További részletek Ács Rezsőtől, Szekszárd
polgármesterétől. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
A szekszárdi Eszterbauer Borház 2011-es Cabernet Sauvignonja nyerte
el a főváros bora címet. A Budapest Bora 2015 elismerő címet
adományozta a főváros közgyűlése az italnak. Ez egy Tivald elnevezésű

2011-es évjáratú száraz vörösbor. A címmel Budapest a magyar
borvidékeket szeretné népszerűsíteni. (teol.hu)
Új kezelési forma érhető el a szekszárdi kórház ideggyógyászati
osztályán. Úgynevezett akaratlan izommozgásokkal járó elváltozások
gyógyítására alkalmazzák a botulinus toxinnal való kezelést. Ezekben a
betegségekben az érintett személy például folyamatosan ferdén tartja a
fejét, nem tudja forgatni, egyenes tartásba hozni, máskor a szem körüli
izmok akaratlan összehúzódása miatt annyira hunyorog, hogy
gyakorlatilag nem tudja kinyitni a szemét, ezáltal szinte nem lát, avagy
az
arcizmokban
jelentkezhetnek
olyan
torz
izommozgások,
összehúzódások, amelyek lehetetlenné teszik a beteg normális
kommunikációját, étkezését, gesztikulációját. A Balassa János Kórház
Neurológiai osztályán az első betegek már meg is kapták a kezeléseket
az elmúlt hetekben. Az osztályon várják a régió azon új betegeit, akiknél
a fenti panaszok fennállnak, illetve azon betegeket is, akik már eddig is
részesültek a fenti terápiában, csak távolabbi központokban, és úgy
gondolják, hogy Szekszárdon számukra egyszerűbb a kezeléshez
történő hozzáférés és részvétel – tájékoztat a teol.hu. (teol.hu)
Az idei tanévtől bérleti díjat fizet a katolikus egyház a tolnai
önkormányzatnak a Lehel utcai tornacsarnok használatáért. Az erről
szóló szerződést a tolnai képviselő-testület decemberi ülésén fogadta el.
A Lehel utcai tornacsarnok az önkormányzat tulajdona, de az egyház
tulajdonában levő telken fekszik. A csarnok ugyanis a rendszerváltás
előtt épült, az akkor még állami fenntartású, Kossuth utcai általános
iskola alsó udvarán. A város 2005-ben kötött megállapodást az
egyházzal a tornacsarnok használatáról, 2013-ban ezt módosították,
azzal, hogy az ingatlan használatának díját külön megállapodásban
rögzítik. Ezt rendezték most. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Egy hidegfront vonul keresztül az országon,
mögötte majd felszakadozik a felhőzet. Ám addig is havazásra, havas
esőre, ónos esőre kell számítani. Viszont felmelegszik a levegő.
Tengelicen a hajnali -3 fok után +6 fok körül lesz a csúcs.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

