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Köszöntöm Önöket, 2013. július 11-én csütörtökön 15 óra 30 perckor a
Rádió Antritt regionális híreit hallják, a mikrofonnál Kovács Viktória!
Hétfőre befejeződik a kerékpárút építése Paks és Csámpa között
Befejeződött Faddon a polgármesteri hivatal felújítása
Törzsvezetési gyakorlatot tartottak az M6-os autópályán
Jönnek a részletek.
Hétfőre befejeződik a kerékpárút építése Paks és Csámpa között
A tervezett időpontra, július 15-re befejeződik a Paks és Csámpa közötti 4,5
km-es kerékpárút építése, a műszaki átadásának nincs akadálya tájékoztatta a Tolnai Népújságot a kivitelező Baranya Aszfalt Kft.
építésvezetője, Károlyi Sándor. Addigra a felfestések is elkészülnek,
csupán a tereprendezés, füvesítés marad hátra. Ettől függetlenül elindulhat
a forgalomba helyezési, engedélyeztetési eljárás, ami általában egy
hónapot vesz igénybe.
A bicikliút 3 ponton érinti a 6-os főút forgalmát: közvetlenül a város mellett
átszeli azt, itt burkolat átalakítást végeztek; a négysávos szakasznál a
lámpákat alakították át, hogy a kerékpáros közlekedési biztonságát
garantálják; az atomerőmű déli bejárójánál pedig sárgán villogó lámpa
figyelmezteti a közlekedőket a biciklisekre.
Wessely Gábor, a paksi önkormányzat sajtóreferense a lapnak elmondta: a
kerékpárút hivatalos avatására várhatóan csak ősszel kerülhet sor.
Befejeződött Faddon a polgármesteri hivatal felújítása. A renoválás részben
energetikai, részben esztétikai volt, tájékoztatta a Tolnai Népújságot Fülöp
János polgármester.
A település egy állami pályázaton több, mint hétmillió forint támogatást
kapott a külső nyílászárók cseréjére. A falu vezetői újra pályáztak annak
érdekében, hogy teljes legyen a felújítás. A Jövőnk Energiája Alapítványhoz
fordultak, és további négy és félmillió forintot nyertek. Ez utóbbi összeget
szigetelésre fordították, de elkészült egy akadálymentes mellékhelyiség is
az épületben.

A hivatal dolgozói előreláthatóan csütörtöktől fogadják ügyfeleiket már
megszokott helyükön, az elmúlt másfél hónapban ugyanis egy kisvendéglőt
kaptak kölcsön.
A forgalmat számlálták a NAV revizorai Baranyában
Baranyában az elmúlt időszakban több üzletben, műhelyben a vásárlók az
ott dolgozókon kívül szorgosan jegyzetelő személyekkel találkozhattak, akik
a NAV revizorai voltak és a forgalmat számlálták. - áll a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal közleményében.
A NAV szakemberei olyan vállalkozásoknál alkalmazzák az ellenőrzésnek
ezt a módját, amelyeknél a forgalom kiegyenlített és egyéb operatív
eszközökkel az adóelkerülő magatartás nehezebben érhető tetten.
Tipikusan ilyen helyszínek a fodrászatok, kozmetikák, iskolabüfék,
élelmiszerboltok, pizzériák, éjszakai vendéglátóhelyek, hiszen ezeken a
telephelyeken az eredményes próbavásárlás – az ismert vevőkör miatt –
szinte lehetetlen.
Valamennyi vizsgált adózónál fennállt a bevétel-eltitkolás gyanúja. A
forgalomszámlálások napjain átlagosan mintegy 60%-kal több bevétel
került a pénztárgépekbe, mint egyéb időszakokban. A legkirívóbb esetben
azonban a számok 88%-os bevétel-eltitkolásra utaltak.
Törzsvezetési gyakorlatot tartottak az M6-os autópályán
Törzsvezetési gyakorlatot tartott a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
igazgatóság szerdán az M6-os autópályán. A gyakorlat előzménye, hogy a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elemezte
és értékelte a március 14-17. között az M1 autópályán a rendkívüli téli
időjárás miatt kialakult helyzetet, melyre tekintettel feladatokat határozott
meg a katasztrófavédelem területi és helyi szervei, valamint a katasztrófák
elleni védekezésben részt vevő szervek számára.
Annak érdekében, hogy az ehhez hasonló veszélyhelyzetek kialakulását
megelőzzék, és hogy az esetlegesen kialakult helyzeteket megfelelő
együttműködésben tudják kezelni az érintett szervezetekkel együtt, szerdán
törzsvezetési gyakorlatot hajtottak végre, ami az M6-os autópályát
Dunaszentgyörgy magasságában érintette.

A gyakorlatra való felkészülés már a múlt heti egyeztető értekezlettel
megkezdődött, amikor a katasztrófavédelem, a dunaszentgyörgyi
önkormányzat, a rendőrség, a mentők, a Közút, a közlekedési felügyelet,
valamint az M6-os autópálya mérnökség szakemberei megbeszélték, hogy
egy ilyen jellegű veszélyhelyzetben melyik szervezetnek pontosan mi a
teendője.
Az alapfeltételezés szerint az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a
119-es kilométernél egy utasokat szállító busz egy veszélyes árut szállító
kamionnal ütközik, a kamion átszakítja a szalagkorlátot, egy
személygépkocsit maga alá temet, a szemközti sávot pedig teljes
egészében lezárja. A baleset következtében a közlekedés teljes egészében
ellehetetlenül. Ráadásul a veszélyes anyagot szállító kamion tartálya
megsérül, a benne lévő veszélyes anyag egyre intenzívebben szivárog. A
tömeges ütközés következtében sok a halott és a súlyos-életveszélyes
sérült, és mindezeken túl még harmadfok hőségriadót is elrendeltek, az UVB sugárzás extrém magas.
Cél a riasztási-értesítési, tájékoztatási feladatok gyakorlása, a súlyos
baleseti
helyzet
felmérése,
a
mentés-kárelhárítás
erő-eszköz
szükségletének
meghatározása,
az
úton
rekedtek
ideiglenes
elhelyezésének és ellátásának feladatai, a veszélyes anyag azonosítása,
mentesítése, az együttműködő szervezetek közötti kommunikáció volt.
A gyakorlat részeként 11:00 órakor a szekszárdi tűzoltókat, mentőket és a
rendőrséget is riasztották, és az igazgatóság udvarán egy látványos
bemutató keretében sérültet mentettek ki egy összeroncsolódott autóból.
A gyakorlat résztvevői megfeleltre értékelték a végrehajtást, a résztvevő
szervezetek teljesítményét, a gyakorlat eredményességét - olvasható a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.
Két, sérüléssel járó közúti közlekedési baleset is történt az elmúlt 24 órában
Tolna megyében. Szerda délelőtt a 63-as számú főúton, Tolna mellett
hajtott be egy személygépkocsi az árokba, ott a külső partoldalnak
csapódott, ami visszadobta az úttestre. Az autót vezető hölgy könnyű
sérüléseket szenvedett.
Ugyancsak nyolc napon belül gyógyuló sebeket szerzett az a hölgy, akit
Nagytormás pusztánál ütött el egy autó, amikor a busz takarásából az
úttestre lépett - tájékoztatta rádiónkat Molnár Ágnes, a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A kerékpárlopásokra hívja fel a figyelmet a megyei rendőrfőkapitányság
A vakáció beköszöntével figyelmetlenség miatt megnövekszik azon esetek
száma, amikor könnyen bűncselekmények áldozatává válhatunk. Ilyenek
például a kerékpárlopások. Molnár Ágnest, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét hallják. - INTERJÚ!!!
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei, köszönöm a figyelmet.

