08.10 – szerda 15.00
Volt olyan tolna megyei dohánybolt, ahol kiszolgáltak kiskorút
Megújul a szennyvíztelep Őcsényben
Embercsempészt fogtak az M6-os úton
Keletre úszik a csapadék zóna
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. augusztus 10-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Megvizsgálta a Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztálya, hogy az üzletekben mennyire tartják be a
kiskorúakra
vonatkozó
szabályokat.
Azaz
hozzájuthatnak-e
dohánytermékekhez és szeszes italokhoz a 18 év alatti fiatalok.
Dohányboltot 22 alkalommal ellenőriztek, ebből négyszer szolgálták ki a
kiskorút. Vendéglátó egységben 28 alkalommal tartottak próbavásárlást,
ebből tízszer alkohollal szolgálták ki az arra kora alapján jogosulatlan
tinédzsert – derült ki a kormányhivatal közleményéből. A vállalkozások
többsége nem rejtette véka alá az ellenőrzés módszerével kapcsolatos
nemtetszését. Valamennyien arra hivatkoztak, hogy a próbavásárlást
végző fiatal 18 évesnél idősebbnek nézett ki. Ám a rendelkezések
lehetőséget adnak arra, hogy az eladó elkérje a vásárló személyi
igazolványát. Ez nem kötelező, de ha elmulasztják, akkor a tévedés
jogkövetkezményeit ők kötelesek viselni. (teol.hu)
Megújul az Őcsényi szennyvíztelep. A beruházás nemcsak a
településnek, hanem a szolgáltatásban társult környező falvaknak is
előrelépést jelent majd, mondta el Fülöp János, Őcsény polgármestere. INTERJÚ!!!
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság embercsempészés bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy
ukrán férfi ellen – írja a police.hu. A NAV Tolna megyei járőrei közúti
ellenőrzést tartottak az M6-os autópálya dunaszentgyörgyi pihenőjénél.
Itt figyeltek fel egy lengyel jelzéssel ellátott mikrobuszra. Ennek
rakterében 33 külföldi személy tartózkodott, akik érvényes úti
okmányokkal, vízummal nem rendelkeztek. A hatóságok a Szekszárdi
Rendőrkapitányságon állították elő az érintetteket. A csoport 8 tagja még
kiskorú volt. Az önmagukat pakisztáni, bangladesi, valamint afgán
állampolgárnak valló személyek mindannyian kérelmet terjesztettek elő

menekült státuszuk megállapítására, őket a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal kiskunhalasi kirendeltségére vitték. A mikrobuszt
vezető ukrán férfi előzetes letartóztatásba került. (teol.hu)
Idén is megrendezték Fürgeden a „Mi napunk” című program sorozatot.
Élménybeszámoló Barkóczi József polgármestertől. - INTERJÚ!!!
Fontos változások voltak a katasztrófavédelmi szabályokban. A
vonatkozó BM rendelet alapján minden háromszintesnél magasabb és
tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épület, épületrész
esetében a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének, ezek
hiányában az épület, épületrész tulajdonosának kellett írásban
kidolgoznia, szükség szerint aktualizálnia a tűzvédelmi használati
szabályokat, és gondoskodnia kellett arról is, hogy ezt a lakók
megismerjék és betartsák. Ennek március 31-ig kellett eleget tenniük.
Boros Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője
a teol.hu-nak elmondta: azzal kapcsolatban nincsenek adataik, hogy a
határidő lejártáig mindenhol megtették-e a szükséges lépéseket,
ugyanakkor már a BM rendelet hatálybalépése előtt is kötelező volt a
tűzvédelmi használati szabályokat meghatározni, akkor tűzvédelmi
szabályzat formájában. A betartandó szabályokkal tájékoztató
fórumokon is megismerkedhettek a közös képviselők. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Marad még az élénk, többfelé erős szél. A
csapadék zóna kelet, délkelet felé tolódik, így ott lesz nagyobb eséllyel
zuhé. Szekszárdon a hajnali 13 fokról 21 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

