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A szüreti napok idején változik a tömegközlekedés
Szekszárdon jártak a V4-ek
Kenutúrával és szakvezetéssel ünneplik a Turizmus Világnapját
Kellemes napot kívánok, Török Mónika vagyok! 2013. szeptember 15én, vasárnap 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális hírei
következnek:
A Szekszárdi Szüreti Napok idején változik a megyeszékhelyen járó
tömegközlekedési eszközök közlekedése. 2013. szeptember 18-án 17
órától szeptember 23-án 4 óra 40 percig a A Gemenc Volán Zrt. helyközi
járatai terelőútvonalon közlekednek. A 6-os út irányából érkezők az Újvárosi
templom- Posta- Wesselényi u. - Holub u.- Autóbusz-állomás útvonalon
kerülnek, és a Posta előtti, valamint a Wesselényi utcai helyi megállóhelyen
állnak meg. A 6-os út irányába induló járatok az Autóbusz-állomás - Mátyás
király u. - Zrínyi u. - Damjanich u. - Újvárosi templom útvonalon
közlekednek. A szüreti felvonulás idején, szeptember 21-én délután 3/4 3
és 5 óra között a beérkező járatok a Damjanich u. - Zrínyi u. útvonalon
közlekednek.
Az útlezárások miatt a helyi járatok is terelőúton közlekednek. Szeptember
17-én reggel fél nyolctól 23-a éjfélig a Béla király téren forgalomkorlátozás
lesz, a járatok a megállóhelyet nem érintik. Szeptember 18-án szerdán
délután 5 órától 23-a hajnal 4.óra 40 percig a Szent István tér is le lesz
zárva. Az útlezárás miatt az 1, 2A, 4, 4A, 4Y, 5, 5Y, 6, 6Y, 7, 7A és 7B
járatok nem érintik a Szent István téri és a Liszt Ferenc téri megállót, az 5ös, 5Y, 6-os és 6Y vonal járatok a Nyomda megállót. A lezárással érintett
járatokról további információ kérhető a Gemenc Volán Zrt-nél. - írja a
Szekszárdi Vasárnap.
Szekszárdon jártak a V4-ek
Szeptember 9 és 11-e között Szekszárdon zajlott a Visegrádi 4-ek
agrárkamaráinak tanácskozása. Arról, hogy miért Szekszárdot választották
helyszínül és milyen témákat boncolgattak Kiss Miklós Zsolt, a

Nemzetgazdálkodási
INTERJÚ!!!

Kamara alelnöke számolt be a Rádió Antrittnak. -

Kenutúrával és szakvezetéssel ünneplik a Turizmus Világnapját
A Turizmus Világnapja alkalmából szeptember 27-én a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság kenutúrát és szakvezetéses múzeumlátogatást
szervez.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna
magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értékét képviselő élőhelyeit
foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által egyik
„legsűrűbben lakott” területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén
zavartalanul pihennek meg a gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas
gémek. Ligeterdeiben kockás liliom, jerikói lonc és fürtös gyűrűvirág is
előfordul. A mocsárrétek, legelők növényei a réti iszalag és a mocsári
aggófű.
A Turizmus Világnapja alkalmából szeptember 27-én, 9 órakor lesz a
találkozó a kölkedi Fehér Gólya Múzeumnál, majd kenuzás a Külső-Bédán.
A kenutúra indulási helye a múzeumtól kb. 9 kilométerre helyezkedik el,
ahová a résztvevők saját gépjárműveikkel jutnak el a Nemzeti Park
Igazgatóság munkatársának „felvezetésével”.
A kenutúrán szakvezető mutatja be a Duna egykori főágát, a Külső-Bédát.
Kis szerencsével a híres és színes ártéri madárvilág képviselőit is meg
lehet pillantani: barna kányát, szürke gémet, jégmadarat.
Ezt követően délben várják az érdeklődőket tárlatvezetéssel a Fehér Gólya
Múzeumban. A Mohácstól délre fekvő Kölked lakossága évszázadok óta
együtt él a gólyákkal. A dunai ártér határában fekvő községben mindig
biztos fészkelő és táplálkozó helye volt a fehér gólyáknak. 2002-ben létesült
az országban egyedülálló Fehér Gólya Múzeum, mely egyetlen faj – a fehér
gólya – köré szervezte tárlatát. A látogatók megismerkedhetnek a fehér
gólyák életével: érdekes részleteket tudhatnak meg a fészkelési
szokásaikról, táplálkozásukról, vonulásukról. A programon való részvétel
előzetes bejelentkezéshez kötött. - tájékoztatott a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatósága.

A költségvetés is terítéken volt Gerjenben
Gerjen képviselő-testületének első őszi ülésén a 2013-as költségvetés
féléves teljesítésének megtárgyalása volt a legfőbb téma Máté Dénes
polgármester szokásos beszámolóját követően. Az előterjesztés szerint a
bevételi oldal időarányosan teljesült, a tervezett összbevétel 54 %-a folyt be
a kasszába. A kiadási oldal, Máté Dénes szavai szerint igen jól alakult a
korábbi takarékos intézkedéseknek és az iskola állami fenntartásba
kerülésének köszönhetően, június végén 46 %-ot mutatott. A testület a
beszámolót 79,2 millió bevételi és 67,8 millió forint kiadási oldallal fogadta
el.
Ezek után dr. Nagy Attila jegyző tájékoztatta a képviselőket a
kormányhivatal törvényességi észrevételeiről, amelyek a testületi
jegyzőkönyvek tartalmát kifogásolták, majd a hulladékgazdálkodási
rendelet-tervezetet is véleményezték.
Máté Dénes javaslatát elfogadva negyedik alkalommal adják át a Gerjen
Községért Díjat egy olyan személynek, aki sokat tett a községért. A
kitüntetett nevét nem hozzák nyilvánosságra, az elismerés átadásáig, azaz
a Szüreti Napig. A tesütlet úgy döntött, továbbra is Szabó Krisztiánt bizza
meg az óvodai gyógytestnevelés órák megtartásával. - írja a Tolnai
Népújság.
Szüreti nap lesz Dunakömlődön
A Roger Schilling Fúvószenekar, a Dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népi
Együttes, a Tűzvirág táncegyüttes, a Csámpai Country Road Club, valamint
a Bartina zenekar lesz a dunakömlődi szüreti nap vendége. Idén immár 16.
alkalommal szervezik meg a nagysikerű eseményt szeptember 21-én.
Ahogy az már megszokott, a 14 órakor lovasok és fogatosok, valamint a
kisbíró kíséretében induló szüreti menetet minden állomáson vendégség is
várja, a présházsoron helyi borokkal is kínálják majd az érkezőket.
Hagyomány Dunakömlődön a szürethez kötődő versenyek, pályázatok
kiírása is: idén a programokhoz kapcsolódóan meghirdetik a szüret
legfinomabb lekvárja, legjobb madárijesztője, valamint zöldségfigurái
versenyét. - olvasható a Paksi Hírnök. weboldalán.
Kirándulást nyert egy negyedikes osztály
A szelektív hulladékgyűjtésre buzdító kampány része volt, az óvodások és
kisiskolások számára, a paksi önkormányzat által meghirdetett
műanyagkupak-gyűjtési verseny. Ezt a Bezerédj általános iskola 4.b

osztálya nyerte. Jutalmul szerdától péntekig három napot tölthettek a
kisiskolások a nemrég felújított Cseresznyéskert Erdei Iskolában. tájékoztatott Wessely Gábor a paksi polgármesteri hivatal sajtóreferense.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

