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Ülésezett a Megyei Védelmi Bizottság
Adományoktól lesz szebb a Karácsony
Jön a Hivatalok Napja!
Üdvözlöm Önöket, Török Mónika vagyok. 2013. november 26-án,
kedden 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális hírei következnek:
Ülésezett a Megyei Védelmi Bizottság
A Tolna Megyei Védelmi Bizottság, Tóth Ferenc kormánymegbízott, a
megyei védelmi bizottság elnöke vezetésével értékelte őszi soros ülése
alkalmával a 2013. év eddigi feladatait, és döntött a 2014. évi főbb
teendőkről. - áll a megyei Kormányhivatal közleményében.
A bizottság tájékoztatást kapott az ülésen a tavaszi-őszi ülések között
végzett munkáról, a 2013. évben végrehajtott feladatokról és a 2014. évi
feladatok fő irányairól. A résztvevők előterjesztést hallhattak Wéber Antaltól
megyei katasztrófavédelmi igazgatótól a 2014. évi katasztrófavédelem
aktuális feladatairól, és a jövő évi tervezett szirénapróbák rendjéről.
Az érintett szakmai szervezetek vezetői (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna
Megyei Igazgatóság igazgatója, Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Magyar
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság képviselője, Tolna Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv vezetője, OMSZ
Dél-dunántúli régió Tolna Megyei Szervezet vezető mentőtisztje)
tájékoztatást kaptak a téli időjárásra történő felkészülés feladatairól.
Az ülés részt vevői a megyei katasztrófavédelmi igazgató és a közlekedési
felügyelőség igazgatója előterjesztése által értesülhettek a veszélyes
anyagok közúti, vasúti, vízi szállításának és telephelyi ellenőrzésének 2013.
évi tapasztalatairól.
Ezt követően a megyei védelmi bizottság meghallgatta dr. Németh Lídia
megyei tiszti főorvos előterjesztését a szükségkórház kijelöléséről, majd a
Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatójától a PA Zrt. és a megyei
védelmi bizottság aktuális feladatairól tájékozódhattak.

Az ülés végén megyei védelmi bizottság a napirendi pontokban
elhangzottakat és az abban foglaltakat határozatokban fogadta el.
Adományoktól lesz szebb a Karácsony
Jól sikerült a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétvégi szekszárdi
adománygyűjtő akciója, olvasható a Tolnai Népújságban.
Három helyszínen 1857 kiló tartós élelmiszerrel, liszttel, cukorral,
száraztésztával, illetve édességgel járultak hozzá a bevásárlók ahhoz, hogy
a nehéz körülmények között élőknek egy kicsit szebb legyen a karácsonya.
Cseh Balázs, az egyesület elnöke elmondta, nyolc éve szerveznek
országszerte karácsony előtti gyűjtést, de a szervezet év közben sem
pihen, céljuk a szegénység, az éhezés és az alultápláltság csökkentése. Az
Európai Élelmiszerbankok Szövetsége, melynek az egyesület tagja,
Portugáliától Litvániáig rendez a napokban hasonló akciókat. Gyűjtöttek a
Nagycsaládosok Egyesülete tagjainak, a Baka Iskola diákjainak, időseknek
és krízis helyzetben lévőknek.
Hivatalnokok napja!
Országszerte nyílt napot tartanak a héten a megyei és fővárosi
kormányhivatalok, arról, hogy miért és milyen programok lesznek LászlóVarga Zsuzsannát, a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatóját hallják. INTERJÚ!!!
Kozmetikai cikkeket lopott
Két dezodort próbált meg ellopni egy nő Szekszárdon. Korábbi tulajdon
elleni szabálysértései miatt ebben az ügyben már bűncselekmény gyanúja
miatt indítottak ellene eljárást. - árulta el Steinbach Zsolt, a Tolna Megyei
Rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
Bolti lopás miatt tettek bejelentést a rendőrségre egy szekszárdi üzletből
2013. november 25-én, kora délután. Egy fiatal szekszárdi nő két dezodort
próbált kivinni a boltból a kabátzsebében, fizetés nélkül. A helyszínre
érkező rendőrök intézkedése alól a nő megpróbálta kivonni magát, ezért
megbilincselték. Ezután előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A
23 éves nő ellen az elmúlt fél év során több alkalommal tettek tulajdon
elleni szabálysértési feljelentést, illetve szabtak ki rá bírságot. A Szekszárdi
Rendőrkapitányság ezért a mostani ügyben bűncselekmény –

szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett lopás vétség – megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást.
Fegyházra ítéltek egy robbanóanyaggal visszaélő szekszárdi férfit
Négy év fegyházbüntetésre ítélt hétfőn a Szekszárdi Járásbíróság nem
jogerősen egy szekszárdi férfit robbanóanyaggal való visszaélés és
közokirat-hamisítás miatt - közölte a Szekszárdi Törvényszék szóvivője az
MTI-vel.
Hauszmann-né Szőke Rita tájékoztatása szerint a 41 éves vádlott 2012
novemberében Sióagárd külterületén egy fémkereső segítségével három
szovjet gyártmányú, világháborús repeszaknagránátot talált, amit egy
ismerőse szekszárdi épületében helyezett el.
A rendőrség névtelen bejelentés alapján tartott házkutatáson 2013. február
21-én foglalta le az éles robbanószereket, amelyeket a város határában
még aznap megsemmisítettek.
A tényállás szerint a vádlott éveken át visszaélt testvére nevével is, amiért
több rendbeli hamis vád és közokirat-hamisítás miatt mondta ki bűnösnek a
bíróság - közölte a törvényszék szóvivője.
A férfi 2007 augusztusában a budapesti IX. kerületi rendőrkapitányságon
bejelentette okmányainak elvesztését, és anyakönyvikivonat-másolatot kért
testvére nevére. Ezután a Tolna megyei bátaszéki okmányirodában saját
fényképével, de testvére adataival személyi igazolványt és lakcímkártyát
készíttetett.
Az okmányokkal közlekedési szabálysértéseket követett el, és megpróbálta
elkerülni egy rá kiszabott, hat hónapos börtönbüntetés letöltését. Szintén a
hamis okmányokkal igazolta magát, amikor 2011 őszén Németországban
1500 eurós pénzbüntetésre ítélték azért, mert három körözött koszovói
állampolgárt vitt be az országba.
A bíróság a férfit öt évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, kizárta a
feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségéből, és elrendelte a korábbi, hat
hónapos börtönbüntetés letöltését is.
A vádlott részben enyhítésért, részben felmentésért, az ügyész
súlyosításért fellebbezett - mondta a szóvivő.
Szépkorú lakosokat köszöntött a polgármester Bonyhádon
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek,
melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei
részéről. - írja a bonyhad.hu

A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére,
a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet
alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről.
A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár, amely teljesen
független a szépkorú személy egyéb ellátásaitól.
Potápi Árpád János november 22-én három bonyhádi lakosnál járt, akik
november hónapban töltötték be a 90. életévüket. A polgármester az Orbán
Viktor miniszterelnök által küldött emléklapot, valamint az önkormányzat
által készíttetett ajándékcsomagot és saját köszöntő oklevelét adta át
Bodzási Dezsőnek, Wild Jánosnénak és Enyedi Péternek.
Bodzási Dezsőné, Juliska néni a cipőgyárban dolgozott, három gyermeke
született, legnagyobb örömet ők és az unokái jelentik a számára. Wild
Jánosné, Marika néni a zománcgyár dolgozója volt, számára is nagy
boldogságot jelentenek unokái. Enyedi Péter mezőgazdasággal
foglalkozott, majd a cipőgyárban és a szekszárdi húskombinátban dolgozott
nyugdíjba vonulásáig.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

