2016.március 26. (Szombat)
Vigyázzunk egymásra Húsvétkor is
Bonyhádon tartotta ülését a Tm-i Védelmi Bizottság
„Nyuszi ül a fűben túrát” szervez a Zöldtárs Alapítvány
Húsvétra melegedés várható
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Március 26-án,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A szabályosan közlekedők csokit és láthatósági eszközöket kapnak az
ünnep idején a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól.
Húsvétkor az egész országban, így Tolna megyében is számítani kell a
közúti forgalom növekedésére. A rendőrség 2016. március 24 – 28
közötti időszakban fokozott közterületi jelenlétet biztosít. Ennek részleteit
ismerteti Molnár Ágnes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense. - INTERJÚ!!!
A bonyhádi Városháza adott otthont a Tolna Megyei Védelmi Bizottság
éves első soros ülésének. Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra, a Bonyhádi
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője köszöntőjében elmondta, nagy
örömére szolgál, hogy a megyei védelmi bizottság ülésének a hivatal
adhat helyet, és hangsúlyozta a bizottság tevékenységének fontosságát.
A dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, megyei védelmi bizottsági
elnök által vezetett ülésen a Tolna Megyei Védelmi Bizottság a Feladatés Pénzügyi Tervének elfogadásával meghatározta a 2016. év védelmi
igazgatási feladatait. Tóth Csaba alezredes, parancsnok a Toborzó
Országfutás 2016. rendezvényről és a Mobil Toborzó Csoportokról
számolt be előterjesztéseiben, A tavaszi ülés egyik fő témája volt az árés belvízi helyzetre való felkészülés és a vizek kártételei elleni
védekezés. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről Beke Zsolt,
a Szekszárdi Szakaszmérnökség vezetője tartott tájékoztatót. A
felkészülés katasztrófa-védelmi feladatainak végrehajtásáról, a
védekezéshez igénybe vehető erőkről, eszközökről - a Bizottság
katasztrófavédelmi elnök-helyettesének képviseletében - dr. Hábermayer
Tamás tű. ezredestől hallhattak a résztvevők. A katasztrófavédelmi
tájékoztatók során a SEVESO III. bevezetésével kapcsolatos
feladatokról, a Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 2016. évi fő
feladatairól, a két bizottsági ülés közötti katasztrófavédelmi műveletek
végrehajtásáról tájékozódtak a tanácskozás résztvevői. Megújításra

került a Tolna Megye Védelméért Emlékérem adományozásáról szóló
határozat, mely lehetőséget biztosít a megye védelméért kimagasló
tevékenységet folytatók elismerésére. Volent Gábor, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatója az atomerőmű nukleárisbalesetelhárítási
tervezéssel
és
felkészültséggel
kapcsolatos
tevékenységéről és a megyei védelmi bizottsággal folytatott
együttműködésről adott tájékoztatást. A tanácskozás zárásaként a
résztvevők aktuális járványügyi tájékoztatókat hallgattak meg.
A Szekszárdi Klímakör és a Zöldtárs Alapítvány hagyományteremtő
céllal megrendezi az első “Nyuszi ül a fűben” túrát március 28-án,
Húsvét hétfőn 9 órától. A túráról Baka Györgyöt, a Zöldtárs Alapítvány
elnökét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
A híreink végén az időjárásról: A hétvégére egyre kevesebb helyen
támad fel a szél, kevés csapadék, több órás napsütés és tavaszias
hőmérséklet ígérkezik. Húsvét vasárnap és hétfőn változóan felhős időre
van kilátás, több órás napsütéssel. Vasárnap ígérkezik a legtöbb
napsütés, ekkor legfeljebb néhol alakulhat ki kisebb csapadék.
Fokozódik a nappali felmelegedés, napközben 11 és 16 fok között alakul
a csúcshőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

