01.27. – vasárnap 15.00
Még mindig sok a lakástűz
Fel kell készülni a változóan útviszonyokra
Oktatni kezdik a népi mesterségeket Tolna megyében
További csapadék várható
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. január 27-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Folyamatosan csökken, de még így is magas a lakástüzek száma Tolna
megyében – hívta fel a figyelmet a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság. A legtöbb tűzeset 2016-ban történt, akkor 176 lakástűzhöz
vonultak a megye tűzoltói. 2017-ben 164 eset történt, míg a tavalyi adat
134. A tűzvizsgálati eljárások tapasztalataiból megállapítható, hogy a
legtöbb lakástűz emberi
mulasztásra, gondatlanságra, vagy
szándékosságra vezethető vissza. A tűzoltóságot a központi
segélyhívón, vagyis a 112-es hívószámon keresztül lehet értesíteni. A
segélyhívás során fontos elmondani, hogy mi a tűz keletkezésének
pontos címe, mi ég, milyen károk vannak, mit veszélyeztet a tűz,
személyi sérülések lehetősége vagy a sérültek számának
meghatározása és a saját azonosító adataink megadása. (kadarka.net)
A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Folyton
változnak az út- és látási viszonyok, amelyekhez gyalogosoknak és
autósoknak alkalmazkodni kell. Most csak
kifogástalan műszaki
állapotú, téli gumival felszerelt autóval ajánlott elindulni és előzetesen
tájékozódni a várható útviszonyokról. Így elkerülheti, hogy a saját vagy
mások testi épségét kockáztassa, mondta Ackermann Zsuzsanna, a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. – INTERJÚ!!!
Népi mesterségek oktatásába kezd több településen a Tolna Megyei
Népművészeti Egyesület, tudósít a teol.hu. Mentik és bemutatják a
hagyományokat. Az elnök, Komjáthi Tamásné, arról számolt be, hogy
jelentős összeget nyertek a Csoóri-programnak köszönhetően, s azt
elsősorban tanításra, kézműves tanfolyamok tartására fordítják. Öt
településen már el is kezdték a munkát: Simontornyán bőrművességet,
Györkönyben szövést, Sárpilisen és Alsónyéken gyöngyfűzést,
Pörbölyön rojtkötést oktatnak. Emellett közszolgáltatási szerződést
kötöttek a Hagyományok Házával, s így további helyszíneken is tartanak
mesterségmentő kurzusokat. Szekszárdon hímző szakkört, Mözsön

tutyikötő kört, Pakson szövő szakkört indítanak. A területi feladatellátást
is a Hagyományok Háza koordinálja. (teol)
Több mint kétmilliárd forintos fejlesztés kezdődik idén a szekszárdi ipari
parkban, ahol mintegy kétezer négyzetméterrel bővül a csarnokok
alapterülete. A projektet a város önkormányzata valósítja meg, a TOP
százszázalékos
támogatásával.
Korszerűsítik
az
ipari
park
infrastruktúráját, csarnokokat újítanak fel és építenek, továbbá mintegy
4000 négyzetméternyi ingatlanokon teljes körű gépészeti és energetikai
felújítást végeznek, mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. –
INTERJÚ!!!
Kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított
büntetőeljárást a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Igazgatósága – számolt be róla a police.hu. A rendőrök összehangolt
akció keretében 2019. január 22-én a megye több településén, – FaddDomboriban, Tolnán és Szekszárdon – három helyszínen tartottak
házkutatást. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Igazgatóságának munkatársai mindhárom helyen találtak növényi
származékot, továbbá a tolnai és a szekszárdi házkutatások alkalmával
összesen tizenhat tő kannabiszt és kábítószer előállítására alkalmas
eszközöket is. Az összehangolt akció során a rendőrök több, mint egy
kilogramm marihuánát és számos kábítószer termesztéséhez szükséges
tárgyat foglaltak le. Az eset kapcsán előállítottak és gyanúsítottként
hallgattak ki egy 25 éves szekszárdi férfit kábítószer birtoklása bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A fiatal a bűncselekmény
elkövetését elismerte. (teol)
Végül az időjárásról: Vegyes halmazállapotú csapadék várható a
következő időszakban, azaz lehet eső, hó, vagy akár havas eső is. A
szél időnként feltámadhat. Szekszárdon a hajnali -2 fokról +5 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

