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2013. július 31-én szerdán 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális
híreit Kovács Viktóriától hallják, köszöntöm Önöket.
Órákkal a bűncselekmény felfedezése előtt előállították egy paksi
betörés feltételezett elkövetőit
Historikus vándorkiállítás költözik Szekszárdra
Bűnmegelőzési tábort tartanak hátrányos helyzetű gyerekeknek
Jönnek a részletek.

5 segélyhívás érkezett az elmúlt 24 órában a megyei
katasztrófavédelem főügyeletére
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főügyeletére 5
segélyhívás érkezett kedden, 1 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez.
A szekszárdi tűzoltóknak hajnalban egy akadályt képező, kidőlt fát kellett
eltávolítaniuk Szekszárdon az Epreskert utcában, este pedig egy idős
házaspárt veszélyeztető darazsakat távolítottak el darázsirtószer
segítségével a redőnytokból, szintén Szekszárdon.
Délután a dombóvári tűzoltókat Kocsolára riasztották, ahol egy parkolóban
egy kamion sofőrje a bezárt fülkében nem adott életjelet magáról.
Kiérkezés előtt a sofőrt a mentősök kiszedték, az újraélesztést megkezdték,
amely nem járt sikerrel, a személy elhalálozott. Az egység a mentősöknek
nyújtott segítséget az újraélesztés alatt - olvasható a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

Órákkal a bűncselekmény felfedezése előtt előállították egy paksi
betörés feltételezett elkövetőit
Rekord gyorsaságú elfogást produkáltak a paksi rendőrök: órákkal a
bűncselekmény felfedezése előtt előállították egy paksi betörés feltételezett
elkövetőit. Gyanúsan viselkedtek, láthatólag el akarták kerülni a rendőrségi
intézkedést annak a gépkocsinak az utasai, akiket a Paksi
Rendőrkapitányság járőrei 2013. július 30-án nem sokkal dél előtt
igazoltattak. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a személyautót egy másik

rendőri szerv körözi, egy betöréses lopással kapcsolatban. De ez még csak
a „kezdet” volt: a gépkocsi és annak utasai ruházatának átvizsgálása során
betöréshez is használható szerszámok, arany és ezüst ékszerek,
ruhaneműk kerültek elő. A rendőrök a kocsi három budapesti utasát, egy 28
éves nőt és egy 46 éves, valamint egy 53 éves férfit előállították a Paksi
Rendőrkapitányságra.
Az intézkedés után több órával, délután érkezett bejelentés a rendőrség
ügyeletére, hogy betörtek egy paksi lakásba, ahonnan ékszereket,
ruhaneműket loptak el. A betörés sértettje később felismerte az ellenőrzött
autóból lefoglalt tárgyak között a sajátjait. A feltételezett elkövetőket a paksi
rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Az ügyben
lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás - tájékoztatta
rádiónkat Steinbach Zsolt, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense.
Historikus vándorkiállítás költözik Szekszárdra
Monumentális festménykiállításnak ad otthont augusztusban a
Vármegyeháza. Az „Alaptörvény Illusztrációi” címet viselő vándorkiállítás
anyaga eredetileg a Magyar Nemzeti Galéria "Hősök, Királyok Szentek"
című kiállításának részét képezte, a festmények letéteményese a Magyar
Országgyűlés, a szekszárdi kiállítás gazdája pedig a Tolna Megyei
Kormányhivatal. A mustra célja az alaptörvény megismertetése a
társadalommal, a művészet tükrén keresztül. A vándorkiállítás ötletgazdája
Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, aki szükségét érezte, hogy az
utóbbi
150
év
sarkalatos
történelmi
eseményeit
bemutató
festménysorozatot megismerhesse a vidéki nagyközönség is. A 16
történelmi témájú festményből és 60 kiváló gyermekrajzból álló kiállítás
minden megyeszékhelyén egy hónapot állomásozik. Szekszárd a
tizenkettedik állomás. Az ünnepélyes kiállítás-megnyitóra augusztus 7-én
szerdán, 14 órakor kerül sor. A rendezvényen Tóth Ferenc
kormánymegbízott mond köszöntőbeszédet, majd Kerényi Imre osztja meg
a képekkel kapcsolatos gondolatait, és tart rövid tárlatvezetést. A kiállítás a
nagyközönség előtt augusztus 8-án nyitja meg kapuit. A képek szeptember
1-ig állomásoznak Szekszárdon a Vármegyeházán, ahol hétfőtől péntekig,
9-16 óráig mindenki számára ingyenesen, belépődíj nélkül tekinthetők meg
- tájékoztatott a Tolna Megyei Kormányhivatal.

Hétvégén mutatkozik be az új káplán Szekszárdon
E hétvégén mutatkozik be a híveknek Szekszárdon az új káplán, Porpáczy
Attila - mondta el a Tolnai Népújságnak Bacsmai László szekszárdi
plébános. Elődje, Gábriel atya a múlt hét végén búcsúzott el a katolikus
gyülekezettől, mert a jövőben Pécsett, a kertvárosi közösségben szolgál.

Bűnmegelőzési tábort tartanak hátrányos helyzetű gyerekeknek
Bűnmegelőzési tábort tartanak a Pacsmagi-tavaknál hátrányos helyzetű
gyermekek számára. A program hétfőn kezdődött és csütörtök délelőttig
tart. A témában Pásztorné Erzsébetet kérdeztük. - INTERJÚ!!!

SPORT
Kisnyárádon rendezték meg a Nimród próbát
Július 27-én a Mohács szomszédságában lévő Kisnyárádi határban
rendezték meg a Nimród próbát.
A próba a Kárpát Medencei Hadjárat sorozatként elhíresült speciális íjász
verseny második állomásaként került megrendezésre.
A szombati kánikulában Magyarországról és Szlovákiából összesen 56
íjász mérette meg magát a hét órás egyéni és csapat versenyen.
Kimondottan csak a merevszarvú, tradicionális íjjakkal és fa testű,
madártollas vesszőkkel lehetett részt venni ezen a megmérettetésen, és a
tradicionális ősi viseletek is előkerültek.
Tolna megyéből Balogh László vett részt a próbán, aki dinamikus íjával a
közép mezőnyben végzett, az országosan nagy lövő Czapp János és Éliás
Miklós mögött.
Csapatversenyben szintén közép mezőnyben, ötödikként végzett a Balogh
László, Éliás Miklós, Olasz Ferenc harcosokból és Koricsányszky Csaba
kürtösből álló csapat.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei, köszönöm a figyelmet.

