Regionális hírek 2013.10.10. csütörtök 15:30
Helyreállítják a szekszárdi Szentháromság szobrot
Elmarad a Jadviga Párnája mai előadása
Bemutatták, mi a teendő egy esetleges nukleáris baleset esetén
Pakson

Kellemes napot kívánok! 2013. október 10-én, csütörtökön 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják:

Helyreállítják a szekszárdi Szentháromság szobrot
Helyreállítja a szekszárdi önkormányzat a Béla király téren álló
Szentháromság szobrot, a barokk műemlék környezete már a nyár
folyamán megújult. - írja a Magyar Távirati Iroda
Az 1763-ban az 1738-40-es pestisjárvány emlékére állított kompozíció
homokkő faragványain mára a rárakódott szennyeződések mellett több
szobor arca elmosódott.
A városháza főépítésze, Herr Teréz arról tájékoztatta a város közgyűlését,
hogy a tervek szerint még idén ősszel elkezdik a munkát a műemlék külső
korlátrészének helyreállításával, amelyet önerőből fizet az önkormányzat.
Az alkotás teljes felújítását részben pályázati forrásból 2014 májusában
végzik el.
A szoboregyüttes érdekessége, hogy enyhén nyugati, északnyugati irányba
dől. A főépítész ezzel kapcsolatban az MTI-nek elmondta: statikai probléma
nincs az építménnyel, ezért az alapját nem kell megerősíteni.
A műemléket a múlt század folyamán többször restaurálták, az 1970-es
években két helyreállítás is történt, majd 1984-ben újították fel ismét.
A Szentháromság szobrai háromszög alaprajzú, angyalfejekkel díszített
obeliszken helyezkednek el, a talapzat sarkain az ismeretlen művész a
pestisesek védőszentjeit, Szent Rókust, Szent Sebestyént, Tolentinói Szent
Miklóst formálta meg, és a konzolon elhelyezett egy Immaculata-szobrot is.
A talapzaton három latin nyelvű felirat olvasható, amelyeknek betűi római
számokként összeolvasva az 1740-es évszámot adják ki.

Elmarad a Jadviga Párnája mai előadása
Sajnálatos esemény miatt ma, október 10-én elmarad a Babits Mihály
Kulturális Központban a Jadviga Párnája c. előadás, a részletekről Herrné
Szabadi Juditot, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóhelyettesét
hallják. - INTERJÚ!!!
Sajnálatos esemény miatt tegnap október 10-én elmaradt a Babits Mihály
Kulturális Központban a Jadviga Párnája c. előadás, a részletekről Herrné
Szabadi Judit, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóhelyettese
tájékoztatta tegnap a Rádió Antrittot. - INTERJÚ!!!
Indul az őszi lomtalanítás
Az Alisca Terra Kft. október 14. és 18. között végzi az őszi lomtalanítást. Az
egészségügyi miniszter rendelete szerint a nagydarabos hulladékot a
közterületre kirakni csak az elszállítás napján lehet. Kérnek mindenkit, hogy
a lomtalanítási programban megjelölt lakóhely szerinti szállítás napján
reggel 6 óráig helyezze ki a hulladéktároló edénye mellé az elszállítandó
hulladékot. A részletes, utcaneveket is tartalmazó lomtalanítási program
megtalálható az önkormányzat és az Alisca Terra Kft. honlapján. A szállítás
napján késve kihelyezett hulladékot a szolgáltató nem szállítja el. Az akció
során gumiabroncsot, építési törmeléket, veszélyes hulladékot, elektronikai
hulladékot, iparihulladékot, egyéb ömlesztve kihelyezett hulladékot nem
szállítanak el.
Egyre csökken a pollenterhelés
SZEKSZÁRDON a 40. héten a levegőben lévő összes pollenszám a
vasárnapi nagy eső után minimumra csökkent. Keddtől folyamatosan
emelkedett, majd péntekre – a lehűléssel - ismét csökkent. A szombati és
vasárnapi jó időben a levegőben lévő pollenek száma kissé újra emelkedni
kezdett.
A 40. héten változatlanul a parlagfű szórta legnagyobb számban pollenjét.
Hétfőn alacsony, kedden, szerdán és szombaton, közepes, a többi napon
szintén alacsony koncentrációban. A parlagfű után a legtöbb pollent az
üröm, fészekvirágzatúak szórták
A kültéri allergén gombák spóraszáma alacsony, közepes, magas, illetve
nagyon magas értékek között ingadozott. - derül ki a megyei tisztifőorvos
tájékoztatójából.

Bemutatták, mi a teendő egy esetleges nukleáris baleset esetén
Pakson
Bemutatón ismertették a helyiekkel szerdán, hogy melyek a legfontosabb
teendők egy, a Paksi Atomerőműben bekövetkezett esetleges nukleáris
vészhelyzet esetén. - adta hírül az MTI.
Több mint húsz szervezet és csaknem tucatnyi védőeszközgyártó és forgalmazó érkezett Paksra, hogy szemléltesse azokat az eszközöket,
amelyek a hatóságok, intézmények rendelkezésére állnak egy nukleáris
baleset hatásainak kivédésére, csökkentésére. A hétfőn és kedden
megtartott országos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat folytatásaként
bemutatták az alapvető lakosságvédelmi intézkedések alkalmazását, azt,
hogy miként zajlik a lakosság kitelepítése, a sugárszennyezett terület
felderítése, kijelölése, az emberek és a járművek mentesítése.
Dankó István, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára azt
mondta, hogy a szakma csúcsán áll technikai eszközeiben,
hozzáértésében, szakértelmében, létszámában és mozgósíthatóságában
minden érintett szervezet, amelyre egy ilyen helyzetben feladat hárul.
Tóth Ferenc kormánymegbízott, a Tolna Megyei Védelmi Bizottság vezetője
szerint a bemutató egyik fontos célja az volt, hogy a környékbeliek
megismerjék, melyek a legfontosabb teendők nukleáris vészhelyzet esetén.
A gyakorlatot sikeresnek értékelte Bakondi György az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője kedden. Elmondta, azt
feltételezték, hogy a Paksi Atomerőmű üzemzavara következtében
nukleáris szennyeződés került a levegőbe, ezért hét dunántúli megye 28
járásában kell lakosságvédelmi intézkedéseket, például kitelepítést
elrendelni.
Bent maradt a slusszkulcs, elvitték a kocsit
Egy ház udvarából loptak el egy teherautót, amelynek slusszkulcsa bent
maradt a kocsiban. A járművet néhány faluval távolabb megtalálták. - tudtuk
meg Steinbach Zsolttól, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság
sajtóreferensétől.
Elvittek egy pickup teherautót egy döbröközi ház udvarából 2013. október
8-án délután. A ház kapuja be volt csukva, de nem zárták be, a jármű
slusszkulcsa pedig a gyújtáskapcsolóban maradt.
Miután a Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai a helyszínre érkeztek,
a bejelentőt egy ismerőse hívta a Döbrököztől nem messze levő
Alsómocsoládról, hogy megvan a kocsi. Az ismerős ugyanis felismerte a

településen megjelent járművet, és értesítette a komlói rendőröket. A kocsit
egy alsómocsoládi férfinél találták meg, az ellopott járművet a sértett
visszakapta.
A Dombóvári Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele bűntett
megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást.
Egy időben két gyalogosbaleset
Két gyalogost sodortak el Szekszárdon percre azonos időpontban, két
különböző helyszínen Szekszárdon. Tolna megyében további öt közúti
közlekedési baleset történt az elmúlt huszonnégy órában.
Nem nézett körül, hirtelen lépett az úttestre egy férfi Szekszárdon, egy
gyalogátkelőhelyen 2013. október 9-én, délután negyed háromkor. Egy arra
haladó autó elütötte. A gyalogos nyolc napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett. Ugyanabban az időpontban, Szekszárd egy másik pontján egy
fiatal nő személygépkocsik takarásából az úttestre lépve próbált átkelni az
úton, ahol elsodorta egy személyautó. A gyalogos ebben az esetben is
könnyű sérülést szenvedett. Bikácson 2013. október 9-én reggel hét óra
körül egy személyautó csúszott az árokba. Személyi sérülés nem történt. A
balesetes autót nem sokkal korábban engedély nélkül vitték el egy bikácsi
háztól. Abban az ügyben a Paksi Rendőrkapitányság jármű önkényes
elvételének bűntette miatt indított eljárást. Szekszárdon délután
háromnegyed egykor két, azonos irányban haladó személykocsi ütközött,
nem sérült meg senki. Nagyjából ebben az időben Dombóváron két
személyautó koccant egy kereszteződésben, ott sem volt személyi sérülés.
A 6-os úton, Paks térségében kora délután egy személykocsi árokba
hajtott. Sérültje ennek a balesetnek sem volt. A 65-ös út teveli elágazójának
közelében 2013. október 9-én délután fél hat körül egy személygépkocsi
megpördült, felborult és a mögötte levő személyautóval ütközött. Személyi
sérülés ebben az esetben sem történt.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

