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2013. augusztus 25-én, vasárnap 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Balogh Tibortól hallják, köszöntöm Önöket!
Folyamatosan ellenőrzik a trafikokat
Baleset tanúit keresi a rendőrség
Kamarai Családi Nap új helyszínen
Változik a hulladékszállítás rendje Pakson
A Nemzeti Dohányboltok július elsejei nyitása óta hatvan trafikban tartott
ellenőrzést
a Tolna
Megyei
Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi
Felügyelősége. Foltin Gyula, a Tolna Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének felügyelőség-vezetője a TEOL-nak
elmondta, hogy egyetlen üzletet sem zárattak be az ellenőrzések során
észlelt szabálytalanság miatt, csupán a dohánytermékek értékesítését
tiltották meg 30 napra. Mint mondta, a felügyelőség a Nemzeti
Dohányboltok július elsejei nyitása óta folyamatosan ellenőrzi az üzletetek
jogszerű működését. Az ellenőrzésben 42 esetben fiatalkorú próbavásárló
is közreműködött. Tizennyolc éven aluli kiszolgálásán kilenc eladót kaptak
rajta, ezért a trafikok tulajdonosait 100 ezer forint fogyasztóvédelmi bírság
megfizetésére kötelezték, valamint 30 napra megtiltották számukra a
dohánytermékek forgalmazását. Egyéb hiányosságot – döntően
árfeltüntetéssel kapcsolatos mulasztást – 35 Tolna megyei dohányboltban
fedeztek fel. Ezen esetek mindegyikében kötelezésre szóló határozatot
kaptak a vállalkozások tulajdonosai, ebben a hiányosságok pótlására
szólítottak fel őket. Pénzbírságot rájuk nem szabtak ki – tette hozzá. A
trafikok ellenőrzését a vonatkozó jogszabályok alapján végzik. A
felügyelőség-vezetője a szempontok között említette, a kötelező arculati
elemek meglétének vizsgálatát, illetve hogy megfelelő-e a dohánytermékek
elkülönítése,
hogy
megvannak-e
a
szükséges
egészségügyi
figyelmeztetések az üzletben és, hogy az árfeltüntetésekkel eleget teszneke az előírásoknak. A próbavásárlással pedig nemcsak a fiatalkorúak
kiszűrését vizsgálják, hanem a nyugtaadási kötelezettségre is figyelmet
fordítanak az ellenőrök. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
sajtóközleménye alapján egyébként akkor számíthatnak a trafikosok az

üzletük átmeneti bezárására, ha az ellenőrök ismételten fiatalkorú
kiszolgálásának lesznek tanúi.
Tanúkat keres a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság a 2013. augusztus
21-én, az esti órákban, a 6-os főúton, Tolna térségében történt halálos
balesettel kapcsolatban, amelyben egy Audi és egy Lada ütközött össze.
Kérik annak a világos színű személygépkocsi vezetőjének a jelentkezését,
aki közvetlenül a baleset előtt az Audi előtt haladt. Emellett minden olyan
lakossági bejelentést várnak, amely a balesettel kapcsolatban érdemi
információval szolgálhat. A bejelentéseket a 74/501-100-as központi
telefonszám 3253-as mellékén fogadják.
Nem sokkal a bejelentés után elfogták a rendőrök azt a két fiút, akik fémet
loptak egy szekszárdi garázsból. Jelentős mennyiségű fémet lopott el két
fiatalkorú fiú egy szekszárdi garázsból augusztus 23-án, kora reggel.
Zsákmányukat egy kézikocsiba tették, gallyakkal letakarták és úgy
próbálták meg elvinni, de nem jutottak messzire. Az esetet fél hét körül
jelentették be a rendőrségen, hét órakor már bilincs kattant a feltételezett
elkövetők csuklóján. A Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai lopás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanújával indított eljárást a két
fiatalkorú, M. M. és H.G. szekszárdi lakosok ellen.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a mai napon (augusztus 25én, vasánap) immáron XI. alkalommal rendezi meg nyárvégi „Családi
Napját”. Az idei évben új helyszín, a Paksi Atomerőmű mellett fekvő
horgásztavak és azok kikapcsolódásra és pihenésre alkalmas környezete
ad otthont a már hagyományos rendezvénynek. A mai napon zajló
eseményről dr. Hága Lászlót a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
titkárát kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Erdőlátogatási tilalmat rendelt el a Gemenc Zrt. szeptember 1-től 30-ig
minden nap 15 órától másnap reggel 9 óráig. A tilalmat a gímszarvas
vadászati idényben a kiemelten balesetveszélyes vadászati tevékenység
indokolja. A megjelölt időszakban a területen történő mozgáshoz a Gemenc
Zrt. engedélye szükséges.

Változik a kommunális és szelektív hulladékgyűjtés rendje szeptembertől
Pakson. Az új időpontokat tartalmazó naptárat, amely információt nyújt a
háztartásban keletkező kommunális-, szelektív és zöldhulladék idei

elszállítási rendjéről hamarosan minden házba eljuttatják. Változás még,
hogy szeptember 10-től a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. munkaszervezete és ügyfélszolgálata a polgármesteri hivatal 3. emeletén működik. Hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos ügyekben fogadják az ügyfeleket. Az egyéb városfenntartási, tisztasági feladatokat (takarítás, parkfenntartás stb.) továbbra is a DC Dunakom Plusz Kft. látja el, őket ezután is a
Kölesdi úton lehet megtalálni. Új információs vonal 2013. szeptember 10től: 75/830-690
Lozsányi György Soma augusztus 27-én, kedden 17 órakor, a Művészetek
Házában, nyilvános főpróbán mutatja be a Kaliningrádi „Mikael Tariverdiev
Nemzetközi Orgonaverseny” műsorát. A fiatal orgonistát a versenyről
kérdeztük. - INTERJÚ!!!
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm a figyelmet!

