Regionális hírek 2013.12.30. hétfő 15:30
Kellemes napot kívánok! 2013. december 30-án, hétfőn 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Eppel Katától hallják:
Dübörgött a szekszárdi Sportcsarnok a hétvégén
Benépesítették az elmúlt hétvégén a szekszárdi Sportcsarnokot az
Amerikai Futtballt-kedvelők és a sportot művelők egyaránt. Az Aréna torna
sikeréről Szabó Ferencet a Band Bones csapat elnökét hallják. INTERJÚ!!!
Természetvédelemi őrjárat
Rendszeresen járőröznek együtt a rendőrök és a természetvédelmi őrök
Tolna megye védett területein a falopások és az orvhalászat megelőzésére,
felderítésére.
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatósága tavasszal kötött együttműködési megállapodás keretében
közös területellenőrzéseket is tartanak. Kiemelt figyelmet szentelnek a
Duna-Dráva Nemzeti Park részét alkotó Gemencnek, és a Dél-Mezőföld
Tájvédelmi Körzetnek. A téli időszakban az ellenőrzések elsődleges célja a
falopások és az orvhalászat visszaszorítása, írja a Békalencse, a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele.
Óév búcsúztató-zsírégető túra
A hétvégi borongós idő sem szegte kedvét a túrázni vágyóknak, akik a
karácsonyi lakomák után Óévbúcsúztató zsírégető túrán vettek részt. A
részletekről a szervezőt Baka Györgyöt, a Zöld Társ Alapítvány elnökét
hallják. - INTERJÚ!!!
Tűzoltóautóval vittek ajándékot a gyerekeknek
Tűzoltóautón érkezett a napokban adomány a Dél-Dunántúli Regionális
Módszertani Gyermekotthon I. számú Gyermekotthon ideiglenes
csoportjának lakóihoz.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete közösen indított „cipős doboz” akciót, és ennek
eredményeként közel harminc doboznyi ajándék és a több nagy szatyornyi
ruhanemű jutott el a gyerekekhez – tudtuk meg Boros Brigittától, a megyei
katasztrófavédelem szóvivőjétől.
Az igazgatóság munkatársai által összegyűjtött játékokat, édességeket,
valamint a Vöröskereszt adományait a szekszárdi hivatásos tűzoltók vitték
el az otthonba, majd Gulyás Katalin, a Vöröskereszt Tolna megyei
szervezetének igazgatója és Nagyné Borbandi Judit tűzoltó százados, a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese adták át azokat a kicsiknek.
A petárdázók nagyon megjárhatják
2013-as évet sokan tűzijátékkal búcsúztatják, melynek használatával,
birtoklásával és veszélyeivel kapcsolatos információkat Huszti Gábortól, a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől hallják. - INTERJÚ!!!
Szolfézsból versenyeztek
Öt zeneiskola 27 növendéke vett részt a megyeszékhelyen megrendezett
megyei szolfézsversenyen. - írja a Tolnai Népújság. A Liszt Ferenc
Zeneiskolában tartott megmérettetésen írásbeli és szóbeli feladatokat
kellett megoldaniuk a diákoknak. A 0. korcsoportban Sági Róbert, az 1.
korcsoportban: Hájas Kristóf, a 2. korcsoportban Juhász Márk András, a 3.
korcsoportban Ocsovay Damján, a 4. korcsoportban Gruber Bálint lett a
legjobb. Karácsonyiné Müller Beáta szolfézs tanszékvezető, a rendezvény
főszervezője elmondta, az egész napos rendezvény sikerének érdekében a
szekszárdi zeneiskola minden tanára összefogott.
Radiátort lopott, de nem bírta cipelni
Bemászott a kerítésen, benyomta az ajtót és egy radiátort lopott el egy
lakatlan házból egy 51 éves helyi férfi 2013. december 28-án 21 óra 30
perckor Faddon. - tájékoztatta Rádiónkat Huszti Gábor rendőr főhadnagy, a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
A férfi előbb bement a házba és körülnézett, majd otthonról talicskát vitt
magával, de a fűtőtestet csak az utcára tudta kivinni, egyedül nem bírt vele.
Egy 15 éves helyi fiút hívott segítségül, akinek azt hazudta, hogy a vasat a

fűben találta. Elszállítani már nem tudták a radiátort, mert a rendőrök
mindkettőjüket elfogták és előállították.
Az elkövetőt a Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai lopás vétség
elkövetésének
megalapozott
gyanúja
miatt
hallgatták
ki
a
Rendőrkapitányságon.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

