Regionális hírek 2013.12.07. szombat 15:30
Új bírósági vezetőket nevezetek ki
Megalakultak a a járási mentőszervezetek
Filccel rajzolt érvényesítő matricákat
Szép napot kívánok, Török Mónika vagyok! 2013. december 7-én,
szombaton 15 óra 30 perckor jönnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Készüljünk fel a rossz időre, hiszen immár ténylegesen megérkezett a tél.
Arról, hogy mit tehetünk Dr. Ackermann Zsuzsanna A Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatalvezetőjét hallják. - INTERJÚ!!!
Új bírósági vezetőket nevezetek ki
Dr. Farkas Lászlót nevezte ki hat évre a Szekszárdi Törvényszék
elnökhelyettesévé dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH)
elnöke. - olvasható a teol.hu-n
Dr. Farkas László 1983-ban szerzett jogi diplomát, bírói kinevezésére 1985.
szeptember 1. napjával került sor. 2005. július 15-től címzetes törvényszéki
bíró, 2007. szeptember 15-től a Szekszárdi Városi Bíróság, 2013.
szeptember 15-től a Szekszárdi Járásbíróság elnöke volt.
Ugyancsak hat évre nevezte ki az OBH elnöke dr. Domonyai Alexát a
Szekszárdi Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetőjévé. Ő
1993-ban szerzett jogi diplomát, 1996. július 1-vel nevezték ki bírónak,
2006. október 20-tól kirendeléssel a Tolna Megyei Bíróság Büntető
Kollégiumában ítélkezik, 2009-től törvényszéki bíró. Dr. Handó Tünde
csütörtökön ünnepélyes keretek között adta át az érintetteknek a kinevezési
okiratukat.
Dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék elnöke hat évi időtartamra
Deutschné dr. Kupusz Ildikót nevezte ki a Szekszárdi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság elnökévé. Deutschné dr. Kupusz Ildikó a diplomáját
1985-ben szerezte, 1993. március 1-től bíró, 2013. március 1-től címzetes
törvényszéki bíró.

Megalakultak a a járási mentőszervezetek
Az alapos előkészítő munkának köszönhetően mind a hat tolna megyei
járásban megalakultak a járási mentőszervezetek. - tudtuk meg Boros
Brigittától a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2013. december 7-én
szervezett rendszerbeállító gyakorlatot követően bevethetőek lesznek. Mind
a hat mentőcsoport főtevékenységi köre az ár- és belvízi védekezés, az
ennek kapcsán felmerülő feladatok végrehajtása. A rendszerbeállító
gyakorlat során valamennyi mentőszervezet alegysége az elméleti
felkészítést követően a speciális képességeinek megfelelő szituációs
feladatokon keresztül gyakorolja a katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtását.
Adventi ismerkedést, lazítást kínál a Pszichológia Mindenkinek sorozat
következő programja, melyről Bíró Beátát a Kistály Lélekvédő Egyesület
elnökét hallják. - INTERJÚ!!!
Bemutatkozik a Tehetséges Hallgatók Zenekara
Régi hagyomány a PTE Illyés Gyula Karán, hogy tehetséges hallgatók
adnak műsort az intézmény ünnepségein.- adta hírül a Tolnai Népújság.
Spontán közösségként kezdett kialakulni a hallgatók kisebb csoportjából a
mintegy 20 tagú THZ együttes, amelyben egyaránt helyet kap a kórus és a
hangszeres zene is. Ahogy jó hírük terjed a kar és az egyetem berkeiben,
egyre többen szeretnének csatlakozni az örömzenélő fiatalokhoz.
A THZ azt jelenti, hogy Tehetséges Hallgatók Zenekara. Rendszeresen
próbálnak, és sikerült elérni, hogy az együttes tevékenysége kulturális
kreditként a tanulmányaikba is beszámítson, mondta el Tancz Tünde
tanársegéd, az együttes vezetője, aki hangsúlyozta, hogy ezen a
viszonylag kis, vidéki karon rengeteg a tehetséges diák.
Mint ismeretes, a kar pedagógus képzése országosan a negyedik helyen
szerepel. Az együttes tagjainak többsége is pedagógus-jelölt. Vannak
közöttük felsőbb évfolyamosok és elsősök, működésük folyamatossága
biztosított. A közeli tervek közt szerepel egy nosztalgia Táncdalfesztivál
műsor összeállítása, amellyel először a szülők előtt szeretnének
bemutatkozni.

Filccel rajzolt érvényesítő matricákat
Filctollal rajzolt műszaki érvényességet és környezetvédelmi besorolást
jelző matricához hasonló jelzést gépkocsija rendszámtáblájára egy férfi. A
rendőrök előállították. - tájékoztatott Huszti Gábor, a Tolna Megyei
Rendőrfőkapitányság sajtószóvivője.
Nem rendelkezett gépjármű-felelősségbiztosítással és a forgalmi
érvényessége is lejárt annak a gépkocsinak, amelyet egy 51 éves
szekszárdi férfi vezetett 2013. december 6-án Szekszárdon. A rendőrök
igazoltatták, kiderült, hogy a gépkocsit már ideiglenesen kivonták a
forgalomból. Azt is megállapították, hogy férfi filccel rajzolt az érvényesítő
matricákhoz hasonló jelzéseket az autó rendszámtáblájára.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság a férfit egyedi azonosító jel
meghamisítása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatta
ki gyanúsítottként.
Több mint 260 millió Ft támogatás a bonyhádi járás
önkormányzatainak - írja a bonyhad.hu.
A Kormány országosan 30 milliárd 466 millió forintot biztosít 1875
önkormányzat számára a működőképességük megőrzésére – közölte a
Belügyminisztérium. A bonyhádi járásban 14 önkormányzat, összesen 266
millió 564 ezer Ft támogatáshoz jutott. Az érintett települések fizetési
nehézségeik enyhítésére nyújthatták be a pályázataikat.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

