05.01. csütörtök
Fokozott ellenőrzés az utakon
Sikeres volt a Bartina Táncegyüttes árverése
Szekszárdra érkezett a Katasztrófavédelem vándorkiállítása
Jó napot kívánok, Komáromi Éva vagyok! 2014. május 1-én,
csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
A négy napos hosszú hétvégén fokozott rendőri jelenlétre kell számítani
Magyarország közútjain. Az idei húsvéti ünnepek alatt megtartott „Józan
Húsvét” elnevezésű kampány időszakában elért eredmények után május
1-je és május 4-e közötti időszakban ismét fokozott rendőri jelenlétre kell
számítani a közutakon. A rendőrség kiemelt figyelmet fordít az
agresszív,
vagy
ittas
állapotban
közlekedő,
szabályszegő
gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére. A cél a közlekedési
balesetek megelőzése, a közlekedésben résztvevők biztonságérzetének
növelése, valamint a zavartalan közlekedés biztosítása. Az ellenőrzés a
gépjárművezetők mellett kiterjed a motorosokra, a segédmotoroskerékpárosokra, és kerékpárosokra is. A hosszú hétvége alatt, a
rendőrség kiemelt figyelmet fordít a gyorsforgalmi úthálózat, a
főútvonalak forgalmának folyamatosságára, és a forgalmi torlódások
megelőzésére.
Sikeres volt a Bartina Táncegyüttes árverése erről beszélt rádiónknak
Matókné Kapási Julával a Bartina Néptánc Egyesület vezetője. INTERJÚ!!!
Április 30-án Szekszárdra érkezett a Katasztrófavédelem Központi
Múzeumának vándorkiállítása, ami a Babits Mihály Kulturális Központi
aulájában tekinthető meg május 9-ig.
A kiállítást László-Varga
Zsuzsanna, a Kormányhivatal főigazgatója nyitotta meg József Attila
Dunáról írt soraival. Ünnepi beszédében méltatta a tavalyi árvízi
védekezésben résztvevők munkáját, az országban soha nem tapasztalt
összefogást. László-Varga Zsuzsanna úgy fogalmazott, hogy az
országot fizikailag kettészelő folyó egyben olyan egységet teremtő
jelenség is, amely a nemzeti identitástudat egy időtlenül fennálló,
mindenki számára közös és elfogadható pontját jelenti. Berki Imre, a
Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója szerint az a
dolgunk, hogy az árvízhez hasonló eseményeket dokumentáljuk és

emléket állítsunk az ismert és ismeretlen hősök előtt. Az igazgató
elmondta, hogy az érdeklődők két kiállítást tekinthetnek meg. Az egyik
az árvízi védekezés során a katasztrófavédelem által készített képekből
áll össze, míg a másik az árvíz után kiírt rajzpályázat rajzaiból, melyet a
gyerekek rajzoltak árvízzel kapcsolatos élményeikről. Dr. Balázs Gábor
tűzoltó alezredes pohárköszöntőjében megköszönte a védekezés során
tanúsított helytállást, és háláját fejezte ki a kulturális központnak, hogy
lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a kiállítást minél többen láthassák.
Halálos baleset történt tegnap Pörbölynél, a vasúti átjárónál, az 55-ös
úton. A rendőrség teljes szélességében lezárta az utat! Tehergépkocsi
és motoros ütközött április 30-án, 9 óra 45 perckor az 55-ös főút pörbölyi
vasúti átjárójánál. A motorkerékpár utasa a baleset következtében életét
vesztette - olvasható a police.hu hírportálon. A megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint olyan súlyosak
voltak a motoros sérülései, hogy bár a mentősök próbálták újraéleszteni,
a helyszínen meghalt. A rendőrség a helyszínelés és a műszaki mentés
idejére az érintett szakaszt a bajai hídtól az 55-ös főút – 56-os főút
kereszteződéséig teljes szélességében lezárta. Kerülni az M9-es
autóúton lehetett.
Végéhez közelít az Apáczai Csere János Szakközépiskolában a
természet-tudományos labor kialakítása. Az eszközök jelentős részét,
mintegy 79 millió forint értékben már beszerezték márciusban. Legutóbb
pedig az üzemi és irodai berendezések szállításáról írt alá
megállapodást Szabó Loránd polgármester és Bogáthy Attila, a
közbeszerzésen nyertes, szegedi Almus Pater Taneszköz- és
Intézményellátó Zrt. vezérigazgatója. A cég többek között tűzálló
anyagtároló szekrényeket, tanulói gyakorló asztalokat, multimédiás
eszközöket szállít majd az iskolába.
Sokan vettek részt a majális napi rendezvényeken, Szekszárdon. A
délelőtti és kora délutáni programok számos lehetőséget nyújtottak a
zavartalan kikapcsolódáshoz. A délelőtt és kora délután kilátogatók
kézműves foglalkoztatókon, íjász- és tekwandó bemutatón, sakk
szimultánon, a Bad Bones amerikai foci bemutatóján, kézműves és
kirakodóvásáron vehettek részt. A délután is rengeteg élményt tartogat
még. 16 órakor a Bartina Néptánc Együttes fellépését, majd 17 órától a
Tücsök Zenei Színpad műsorát nézhetik meg a kíváncsiskodók. De
lesznek még ügyességi játékok, 19 órától fellép a Belmondo Zenekar,
este fél 9-től pedig a Bravo Zenekar várja a táncoslábúakat.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

