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Gyérítik a szúnyogokat Szekszárdon
Holnap lesz a halünnep Bátán!
Közlekedési értekezletet tartottak Bonyhádon
2013. július 5-én pénteken 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális
híreit Török Mónikától hallják, köszöntöm Önöket!
Gyérítik a szúnyogokat Szekszárdon!
A hétvégén pótolják az időjárás miatt elmaradt június végi szúnyogirtást
Szekszárdon! A megyeszékhely önkormányzatának megbízásából az RSZCOOP Kft. Szekszárd város illetékességi területén július 7-én vasárnap 18
óra 42 perc és 20 óra 42 perc között légi, majd ezt követően az esti-éjjeli
órákban földi szúnyoggyérítést végeznek. Rossz idõ eseté a permetezésre
július 8-án, illetve 9-én ugyanebben az idõszakban kerül majd sor. Az
alkalmazott K-OTHRIN ULV és K-OTHRIN vegyszerek emberre és
melegvérû állatokra nem, de a méhekre veszélyesek!
Az I. Duna Menti Horgászok Halünnepét rendezik meg július 6-án
szombaton Bátán a Nagyszigeten. A programokról Huszárné Lukács
Rozáliát, Báta polgármesterét hallják. - INTERJÚ!!!
Bútorokat, ágyneműt és több zsák ruhát gyűjtöttek össze a hét közepén
Pakson – az adománnyal a bátai árvízkárosultakon segítenek.
A lakossági felajánlásokat a Segítők Paks Nonprofit Kft. szervezésében
gyűjtötték össze és juttatják el a dunai árvíz által sújtott Tolna megyei
településre – írja a paks.hu.
Az adományok között ülőgarnitúrák, szekrénysorok és legalább negyven
zsák ruhanemű is van; az ajándékokkal egy egész kamion lett tele.
A Molnár Imréné vezette paksi segítőket az adományok kiosztására is
felkérte Báta vezetése.

Az elmúlt évi statisztikához képest időarányosan némileg emelkedett a
sérüléses balesetek száma a Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi
területén az első félévben- mondta dr. Marcsek Sándor alezredes. olvasható a Tolnai Népújságban.
Bonyhád rendőrkapitánya a hagyományos közlekedési értekezleten amelyen a kapitányság munkatársai mellet a város vezetése is részt vett arra is kitért: a sérüléses belesetek között sajnos, egy halálos kimenetelű is
volt. Ennek ellenére leszögezte, nincsenek olyan utak a városon belül és az
illetékességi területükön, amelyek baleseti gócpontként jelentkeznének.
Ettől függetlenül Bonyhádon a mostaninál is gyakrabban lesz rendőri
ellenőrzés, sebességmérés, mivel a balesetek jelentős része itt történik.
Az értekezleten felmerült a közúti jelzőtáblák állapota is, amelyek jelentős
részéről már lekopott a festék, agy a növényzet benőtte. Az ülésen
elhangzott, a város a Bonycom Kft.-n keresztül orvosolja ezt a problémát.
Werolexek,Tarbantok,Minik küzdenek egymás ellen a rallyval párosított
paraszt olimpián a Dombóvári kistérség 17 településén. A Gunaras Rallyt
az „Autósok a Civilekért” rendezvénysorozat keretében rendezik meg július
12-14-e között. - írja a Szekszárdi Hírhatár.
Három évvel ezelőtt néhány veterán autós hagyományteremtő, szándékkal
szervezte meg az első „Autósok a civilekért” rendezvényt, akkor a fő céljuk
az volt, hogy a közlekedőket közelebb hozzák egymáshoz. A rendezvény
az idei évben már egy teljes hétégét betöltő országos programmá nőtte ki
magát.
A rendezvény első napján rendőrségi bemutatókkal, közlekedésbiztonsági,
és drog prevenciós előadásokkal, könnyed formában szeretnék a gyerekek
és a felnőttek ismereteit bővíteni a rendőrség szakemberei.
A második napon pedig közel 60 klasszikus Mini Morris és számos keleti és
nyugati veterán autó áll rajthoz a kistérségi Gunaras Rally elnevezésű
autós túrán, ami nevével ellentétben nem gyorsasági verseny, hiszen a
szint idők előtti beérkezést és a KRESZ által meghatározott szabályok
megsértését a szervezők pontlevonással vagy súlyosabb esetben
kizárással büntetik. A verseny célja a kistérség településeinek jobb
megismertetése egy jó hangulatú autós túra keretében. A megfelelő
időjárás esetén akár egy Ford T-modell is rajthoz áll, hogy teljesítse a közel
105 km-es távot.
A túra résztvevői Gunaras Fürdőről indulva a Dombóvári kistérség 17
települését érintve egy szív alakot formálva minden második településen, a
klasszikus paraszt olimpiai versenyszámokban, mint gumicsizma hajítás,

talicskatolás, feleség cipelés mérik össze erejüket. És hogy a túra ideje
alatt a nagyközönség se unatkozzon, Kőváry Barna a népszerű autós
újságíró szórakoztatja a közönséget.
Gunaras üdülő falu központjában eközben nagyszabású autós és motoros
kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődök, a strandfürdő területén pedig a
változatos programok mellett a hazai rally, rallycross, terepjáró és túra autó
bajnokságok hazai kivallóságai mutatják be járműveiket.
Vasárnap zenés ébresztővel egy autós felvonulással zárul a benzingőzös
hétvége. A szervezők sok szertetel várnak mindenkit, aki érdeklődik a két
és négykerekű csodák iránt.
Folyamatosan szépül Izmény. A helyi önkormányzat életfát szeretne
állítatni a kitelepített svábok, székelyek és felvidékiek tiszteletére. Az
előzetes tervek szerint az augusztusi falunapon leplezik le az emlékül
szolgáló faragást, melynek a lehető legszebb környeztet szeretnék
biztosítani. Így nemrégiben az említett területre 120 darab betonból készült
partfalelemet helyeztek ki, melyekbe virágokat is ültettek már.
Díszpolgári címet adományozott Kakasd vezetése Krász Ernőnének. Nagy
meglepetésben volt része a kitüntetettnek: a 70. születésnapja és a férjével
kötött 50. házassági évforduló megünneplése mellett vehette át a díjat.
Krász Ernőné több évtizede vállal példás szerepet a völgységi település
kulturális értékeinek megismertetésében, tovább adásában, a civil
kezdeményezések megvalósításában. - számolt be a megyei napilap.

