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Másfél tonnás gömb jelent meg Tolna megyében
Szakmai továbbképzést tartottak a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon
Halálos baleset történt pénteken
Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. 2013. szeptember 12-én,
csütörtökön 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális hírei
következnek:
Másfél tonnás gömb jelent meg Tolna megyében
Elhelyezték szerdán az épülő medinai állomás tornyán a 3D-s NATO-radar
csonkagömbjét, amely az időjárás viszontagságaitól védi az ország légterét
ellenőrző lokátort. - adta hírül az MTI, és a téma kapcsán Vén Attila,
Medina polgármestere nyilatkozot a Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!
Szakmai továbbképzést tartottak a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon
Szeptember 11-én a Tolna Megyei Katasztfófavédelmi Igazgatóság és a
kirendeltségek hatósági osztályai, iparbiztonsági, polgári védelmi felügyelői,
a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és mobil labor állománya, valamint
a tűzoltó-parancsnokok és katasztrófavédelmi megbízottak részére
továbbképzést tartott az igazgatóság. - olvasható a katasztrofavedelem.hun.
Többek között Wéber Antal tű. ezredes megnyitóját követően a HADAR
rendszer útmutatójának ismertetéséről volt szó egy gyakorlati példán
keresztül, külön figyelmet fordítva a korábbi útmutatótól való eltérésekre.
Ezt követően Pilisi Edit tű. őrnagy ismertette a részt vevő állománnyal a
veszélyes áruk közúti, vasúti és vízi szállításának, valamint a veszélyesáruszállítás telephelyi ellenőrzésével és az ellenőrzések során tapasztalt
szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos, illetve ezekkel
összefüggő, területi és helyi feladatokról szóló igazgatói intézkedést.
Sárossy Gábor tű. őrnagy a földtani supervisori ellenőrzésekről, és a járási
mentőcsoportok létrehozásával kapcsolatos feladatokról tartott előadást. A

polgári védelmi főfelügyelő előadásában kitért az októberben esedékes
ONER gyakorlatra és az azzal kapcsolatos feladatokra is.
Halálos baleset történt pénteken
Pénteken a reggeli órákban halálos baleset történt Tolna megyében, mely
részleteit Steinbach Zsolttól, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság
sajtóreferensétől hallják. - INTERJÚ!!!
Közel két kiló drogot foglaltak le
Az elmúlt fél év során közel két kilogramm kábítószert foglaltak le Tolna
megyében. A folyamatban levő eljárások közül háromban a gyanúsított
előzetes letartóztatásban van. - tájékoztatott szintén Steinbach Zsolt, a
Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
Kábítószer terjesztés (kereskedelem) bűntett megalapozott gyanúja miatt
Tolna megyében jelenleg 13 ügyben folyik nyomozás, három gyanúsított –
a 36 éves szekszárdi K. Balázs, a 20 éves paksi B. Ottó, a 49 éves mórágyi
K. József – van előzetes letartóztatásban.
Az elmúlt mintegy fél év során összesen 1,92 kilogramm
kábítószert/pszichoaktív anyagot foglaltak le a rendőrök a
megyében, ebből 720 grammnyit szeptember 10-ig. 2013. szeptember 10én az esti órákban az M6-os autópályán, Paks
térségében két személyautót igazoltattak. Az egyik kocsiból zöld tabletták
és fehér por formájában mintegy 1200 gramm kábítószer gyanús anyag
került elő, amit lefoglaltak. A két kocsi négy utasát a 46 éves vaskúti K.
Zoltánt, a 27 éves jánoshalmai D. Ádámot, a 23 éves jánoshalmai L. Dianát
és a 43 éves dávodi K. Lászlót őrizetbe vette a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság.
Több attrakciót is szerveznek Pakson
Az idei Kenyér-, hal- és borünnepre, valamint Atomfutásra érkezőkre
térzene, játszóház, pálinkamustra, kenyérlángos, ingyenes szűrővizsgálat
és városnéző oldtimer busz is vár Pakson. Pénteken a Sárgödör téren, ahol
nyitott pincék hívogatják a vendégeket, szombaton az ASE-csarnok melletti
nagysátorban, ahonnan a futók startolnak, és ahol a sztárvendég, a Csík
zenekar is fellép.

A hagyományápolás szempontjából fontos esemény lesz a pénteki fáklyás
felvonulás. A menet 18 órakor indul az Erzsébet Nagy Szállodától,
megkoszorúzzák a Dunát szőlővesszőből készített koszorúval, majd
zenekarral, lovas kocsis felvezetéssel indul a menet a Sárgödör térre. A
szervezők a két nap során mintegy kétezer vendégre számítanak. Érkezik
egy nyolctagú delegáció Paks ukrajnai partnertelepüléséről, Viskről is,
Szajkó Károly polgármester vezetésével. Az atomfutásra előjelentkezők
száma pedig már most megközelíti a kilencszázat.- írja a Paksi Hírnök.
Bor lesz a közös munka eredménye
A Városháza udvarán termett szőlőt szedték le a hivatali dolgozók, a
szaktudást és a feldolgozáshoz szükséges eszközök nagy részét a
kertbarátok biztosították. - olvasható a teol.hu-n.
Szüreteltek a Városháza dolgozói, ráadásul közös szőlőtermésüket szedték
le szombaton. A hivatali épület udvarán zalagyöngyét és saszlát érlelt a
napfény, és a Dombóvári Kertbarát Egyesület tagjainak tudását is latba
vetve bor készül a gyümölcsből. A munkát is a szervezet képviselőinek
előadása előzte meg, amely során a közigazgatásban dolgozók
megismerkedhettek a borkészítés folyamatának minden lépésével a
darálástól a lefejtéséig. De nemcsak a szaktudást, hanem a feldolgozáshoz
nélkülözhetetlen eszközök nagy részét is a kertbarátok biztosították.
Néhány tudnivaló gyakorlati alkalmazására pedig már közvetlenül a szüret
után szükség volt, és mostanra mintegy 35 liter must forr a Városháza
pincéjében – mondta el Szabó Loránd polgármester. Várhatóan 25 palack
bor lesz a közös munka eredménye, amely egyrészt kitűnő ajándék lehet a
városba látogató vendégek számára, másrészt könnyen lehet, hogy a
Városháza évzáró buliján hangulatfokozóként fogy majd belőle.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

