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2013. július 7-én vasárnap 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális
híreit Kovács Viktóriától hallják, köszöntöm Önöket!
Tizennyolc esztendeje annak, hogy Simontornyát várossá avatták - írja
a teol.hu.
A kalocsai mellett Sárköz népművészete is Amerikába utazott
Kenutúrázhatunk is a Gemencben a nyáron!
Jönnek a részletek.
Tizennyolc esztendeje annak, hogy Simontornyát várossá avatták - írja
a teol.hu.
A várossá válás egy olyan pozitív folyamatot indított el, amely egy
nagyléptékű fejlődést hozott Simontornyának. A város első embere és az
önkormányzati testület büszke arra, hogy ebben a válságokkal teli világban,
amikor az önkormányzatok igen nehéz helyzetben vannak, Simontornya
városa a fejlődés és az innováció útjára tudott lépni. Hamarosan
befejeződik város rehabilitációs projekt, amellyel több, mint 300 millió
forintnyi fejlesztés valósulhatott meg, és amelynek eredménye már látható.
A felújításnak köszönhetően az egész belváros újjászületik, megfiatalodik.
További két nagy projekt van még folyamatban, a Sió-Kapos
ivóvízminőség-javító projekt, és a város szennyvíz elvezetését és
szennyvíz tisztítását megvalósító projekt. Utóbbi két beruházás értéke
meghaladja a 2 milliárd forintot.
Simontornya körzetközpontként biztosítja a körzet lakóinak egészségügyi,
szociális, köznevelési és kulturális közszolgáltatását intézményhálózata,
társulásos kapcsolatai révén. A kiépített kapcsolatok mellett a helyi
kulturális események, a művészek és alkotó közösségek munkájának,
előadásainak, alkotásainak, hagyományainak sokszínűsége is átszövi a
város mindennapjait.

A kalocsai mellett Sárköz népművészete is Amerikába utazott
Háromosztatú parasztházban mutatkoznak be a magyar népi
hagyományok, köztük a Tolna megyében található sárközi népművészet is.
A Washingtonban megrendezett Folklife fesztiválon a magyar szellemikulturális örökséggel is megismerkedhetnek az amerikaiak, de
közösségként csak Kalocsa és Karcag mutatkozik be - írja a Szekszárdi
Hírhatár.
A háromosztatú Parasztházat, csakúgy, mint a Pávatornyot és a Tánccsűrt
a Smithsonian Folklife Festival keretében bemutatkozó Magyar örökség Az újjáéledés gyökerei fesztiválprogram két emblematikus épületét Siklósi
József Ybl-díjas építész tervezte. A Parasztházat és a hozzá tartozó népi
mesterségeket bemutató épületet a szentendrei skanzenben ácsok és
fafaragók készítették elő, majd Washingtonba kiutazva állították össze őket.
A Parasztházban női munkákkal, többek mellett élő szövéssel, hímzéssel,
rojtkészítéssel és gyapjúfeldolgozással mutatkozik be az erdélyi Szék és a
tolnai Sárköz is. Az udvari melléképületekben a férfi kézművesség, például
a faragás valamint a zsindely- és bútorkészítés rejtelmeibe tekinthetnek
bele a vendégek.
A szellemi-kulturális örökség nemzeti jegyzékéhez tartozik még Kalocsán
és Karcagon kívül a mohácsi busójárás, a népművészet mestere elismerés
kitüntetettjeinek köre, a mezőtúri fazekasság, a magyar solymászat, a
halasi csipkekészítés, a matyó hagyomány, a bólyi húsvéti Emmanuszjárás, a mendei pünkösdi templomdíszítés, a mohai tikverőzés, a sárközi
népművészet, a borsodnádasdi molnárkalács, a táncház-mozgalom és a
Kassai Lajos-féle lovas íjászat.
Még a nyári szünetben elkezdődik a gerjeni sportcsarnok épületének
korszerűsítése - írja a Tolnai Népújság. Máté Dénes polgármester szavai
szerint a régi faablakok már nem szigetelnek. Az eső is beszivárgott, így a
falak belső részében kárt okozott. Az önkormányzat a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz fordult segítségért. A kuratórium pozitív
döntése nyomán elnyert pályázati forrás felhasználásával augusztusban
kezdődik meg a nyílászáró csere. A kivitelező a helyi Volton Bau Zrt. lesz.
Az alapítvány 4,5 millió forintos támogatása a költségek 95%-át fedezi. A
gerjeni katolikus templomban is folytatódott a felújítás, a kerítés után a
templom bejárata került sorra. Térköveztek, helyrehozták a lépcsőt, és

akadálymentessé tették a bejáratot. Az anyagot az egyház vásárolta, a
munkát az önkormányzat kőműves brigádja végezte a katolikus közösség
nagy örömére.
Befejezték a tengelici polgármesteri hivatal felújítását
Befejezték a tengelici polgármesteri hivatal 1900-as évek elején átadott
épületének felújítását, melynek során az akkor jellemző szakmai
igényességet ugyanúgy szem előtt tartották, mint a kor elvárásait. A
beruházás költsége közel 35 millió Ft, amiből 20 milliót az atomerőmű által
támogatott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól nyertek el - írja
a Tolnai Népújság.
A Nyék nevű falvak találkozóján részt vett egy alsónyéki küldöttség is - írja
a teol.hu.
A tíz fős delegáció Nyékvárkonyban, Szlovákiában járt a múlt hétvégén.
Mint azt Kovács Anita művelődésszervező a Tolnai Népújságnak elmondta:
a csapat tagja volt Zsikó Zoltán és Zsikó Zsuzsanna is. Részben a két fiatal
népdalénekes feladata volt az ottani közönséggel megismertetni a sárközi
népművészetet, de a Nyék nevű települések egy-egy kiállításon is
bemutathatták kultúrájukat. Az alsónyékiek fotókat és népviseletet is vittek
magukkal a tárlatra. Kovács Anita elmondta: a Nyékvárkonyi Napok
programjain kívül eljutottak a bősi erőműhöz is. A Nyék nevű
településeknek ez volt az ötödik találkozója, a házigazdán és a Tolna
megyei falun kívül Felsőnyék, Kápolnásnyék, Ipolynyék, Feketenyék és
Nyékládháza is képviselte magát.
A rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki egy dugóhúzóval fenyegetőzve
szerzett pénzt egy fiatalembertől Szekszárdon.
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanújával indított eljárást a
Szekszárdi Rendőrkapitányság egy mórágyi férfi ellen. A 28 éves J. Zoltán
július 6-án a reggeli órákban egy dugóhúzóval fenyegetett meg egy
fiatalembert, mondván, ha nem ad neki pénzt, leszúrja. A sértett a
fenyegetés hatására több tízezer forintot adott a férfinek, aki ezután arra is
rávette áldozatát, hogy elmenjen vele egy üzletbe, ahol ruhákat és
mobiltelefont vásárolt a fiatalember pénzén. J. Zoltán ezután azzal
fenyegetőzött, hogy ha a sértett értesíti a rendőrséget, akkor leszúrja, vagy
bűnözőkkel vereti meg.

A szekszárdi járőrök délután negyed egykor a városban elfogták az
elkövetőt, akit gyanúsítottként kihallgatott és őrizetbe vett a rendőrség tájékoztatta rádiónkat Steinbach Zsolt, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
Kenutúrázhatunk is a Gemencben a nyáron!
Az idei nyár folyamán is felfedezőútra indulhatunk a Gemencben a "Hódító
Hód" kenutúrák keretében. Arról, hogy pontosan mi mindent láthatnak az
így kikapcsolódók, Komlós Attila, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály marketing és kommunikációs
menedzsere tájékoztatta a Rádió Antrittot. - INTERJÚ!!!
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm a figyelmet.

