06.18 – szombat 15.00
Bűnmegelőzési együttműködési megállapodást kötött Szekszárd
40 éves a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesülete
Már gyérítik a szúnyogokat
Marad a nyárias, de változékony idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. június 18-án,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Jóvá hagyta a város közgyűlése a Szekszárdi Rendőrkapitányság, a
Szekszárdi Polgárőr Egyesület, a SzőlőSzem Civil Bűnmegelőzési
Egyesület, valamint az önkormányzat között a Nagyvárosi
Bűnmegelőzési Program keretében létrehozott együttműködési
megállapodást.
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Rendőrkapitányság vezetője elmondta, az országos program ötlete az
Országos Polgárőr Szövetségtől származik, és a megyei jogú városokra
vonatkozik. Lényege, hogy a közterületeken erősítik meg jelenlétüket,
ezzel csökkentik a bűnalkalmak számát, és tovább nő a településen élők
szubjektív biztonságérzete. Fontos szerep jut a dokumentálásnak is, és
a résztvevők különösen nagy figyelmet fordítanak az idősek védelmére.
A rendőrezredes szerint Szekszárdon nincsenek nagy problémák, ám
vannak jogsértések, melyek számát az idén februártól 2017. év végéig
tartó programmal tovább lehet csökkenteni.(teol.hu)
Negyven éves lett a Dunaföldvári Kertbarátok Egyesülete. Munkájukról
és a jubileumi ünnepség napjáról Lipták Tamás, az egyesület elnöke
számol be. - INTERJÚ!!!
Nekiálltak a hatóságok a szúnyog gyérítésnek. Ez megyénkben az első
ütemben Bátát és Pörbölyt érinti, az aktuális ütemtervek pedig
elérhetőek a katasztrófavédelem honlapján, de az időpontok az időjárás
függvényében változhatnak. Boros Brigitta, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a teol.hu-nak elmondta, hogy
a légi gyérítést az esti órákban végzik majd, míg a földit naplementekor
kezdik annak érdekében, hogy az irtás minél hatékonyabb legyen, és
hogy minél kisebb kockázatot jelentsen a méhekre. Ezzel együtt az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy figyelmet fordítanak arra, hogy az
érintett területeken a méhészek időben értesítést kapjanak a gyérítés
helyszínéről és időpontjáról. A szóvivő kiemelte: a munkát végzők

kizárólag az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett szereket
használják. Ezek a melegvérű élőlényekre, így az emberre és a
háziállatokra semmilyen veszélyt nem jelentenek. (teol.hu)
Egy hete már annak, hogy megszervezték Szekszárdon a Háry János
Mesefesztivált. Kicsik és nagyok szép számmal vettek részt a
rendezvény különböző állomásain, így volt ez a Csurgó együttesnél is.
Vasárnap léptek a színpadra és nagy örömmel zenéltek újra itthon.
Mostani élményeikről és magáról a bandáról Siklósi Krisztián, énekes
mesél. - INTERJÚ!!!
Szakmai napot tartott a Szekszárd Városi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum. A rendezvényre meghívták a pedagógusokat, különböző
hivatalok munkatársait, sőt a rendőröket is. A szakmai napon nem csak a
kábítószerekről, a dizájner drogokról esett szó, hanem az
alkoholproblémákról is. Kálóczi Andrea, a fórum titkára elmondta, friss
felmérések szerint a 16 éves korosztály egynegyede már kipróbálta a
drogokat, ez ugyan még nem jelenti azt, hogy hozzá is szoktak volna,
ugyanakkor az idősebbek körében már nagyobb a fogyasztók aránya.
Pontos számot azért nem tudnak mondani, mert kevesen, az érintettek
5-10 százaléka kér csak segítséget.(teol.hu)
Végül az időjárásról: Bár nyáriasan meleg az idő, de kifejezetten
változékony, és nem zavartalan. Gyakran megélénkül a szél, jönnekmennek a felhők, ha pedig kisüt a nap, akkor néha szinte éget. Van ahol
eshet is. Szekszárdon a hajnali 16 fokról 31 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

