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56-ra emlékeztek szerdán Szekszárdon is
Avar égett az M6-os autópálya mellett Tolnában
Nemzetközi íjászversenyt rendezett az Alisca Nyilai!

Kellemes napot kívánok! 2013. október 24-én, csütörtökön 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják:

56-ra emlékeztek szerdán Szekszárdon is
A Politikai Foglyok Országos Szövetségének (Pofosz) tiszteletbeli elnöke
szerint ma sem tudjuk pontosan, hányan haltak meg az 1956-os
forradalmat követő megtorlásban. - írja az MTI.
Fónay Jenő, az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulóján
tartott szekszárdi megemlékezésen azt mondta, 325 embert biztosan
kivégeztek. "Meggyőződésem, hogy legalább húsz áldozat van, akikről nem
beszélünk" - fogalmazott a szövetség alapítója a Szent István téren tartott
ünnepségen.
A Pofosz tiszteletbeli elnöke, akit '56-os szerepéért 1958-ban halálra ítéltek,
de kegyelmet kapott, öt évet ült börtönben, a város 1956-os emlékművénél
több száz ünneplő, köztük sok középiskolás diák előtt személyes emlékein
keresztül idézte fel a megtorlást, a börtönben töltött időszakot. Azt mondta,
csak mellőle 63 embert akasztottak fel, volt olyan nap, amikor hat politikai
foglyot végeztek ki.
Az évforduló alkalmából Pálos Miklós, a szövetség Tolna megyei elnöke a
Pofosz aranykereszt kitüntetését adta át Horváth Istvánnak, Szekszárd
polgármesterének a szövetség céljainak megvalósítása és a kommunizmus
üldözöttjeinek erkölcsi támogatása érdekében kifejtett tevékenységéért. A
Szabadságért Szekszárd címet Ranga Ferenc nyugállományú őrnagy vette
át a Ludovika Akadémia értékrendjének megőrzéséért folytatott munkájáért.
Köszöntötték Pálos Miklóst is, akinek az 1956-os forradalomban való aktív
részvételéért a Pofosz a Hazáért érdemkereszt arany fokozatát
adományozta.
A szekszárdi emlékműnél hivatalok, rendvédelmi szervek, pártok,
intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat. A

város vezetői Fónay Jenővel együtt hajtottak fejet az áldozatok emléke
előtt.
Avar égett az M6-os autópálya mellett Tolnában
Szerdán negyven hektáron, foltokban avar ég az M6-os autópálya Tolna
megyei szakaszán, a Budapest felé vezető oldal mellett, az eset kapcsán
Boros Brigittát, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
sajtószóvivőjét hallják. - INTERJÚ!!!

Nemzetközi íjászversenyt rendezett az Alisca Nyilai!
Öt szerbiai, valamint számtalan hazai íjászegyesület vett részt az Alisca
Nyilai ÍE által Sötétvölgyben megrendezett 3D-s örömíjász versenyen,
amely az utóbbi években hagyománnyá vált és nagy népszerűségnek
örvend az íjászok körében. Az egyesület vezetésében tavasszal történt
személyi változások nem rendítették meg a klubot, sőt kiváló versennyel
örvendeztette meg vendégeit az Alisca. Csodálatos őszi időben zajlott a
viadal, közepes nehézségű, igazi „örömíjász” pályát építettek a szervezők.
Az eredményhirdetés előtt tartalmas gulyás várta a megfáradt íjászokat,
valamint Dudás József Aliscás íjász tartott nagy sikerű néptánc bemutatót.
A hazai pálya kedvezett az Aliscásoknak, hiszen 13 arany, 2 ezüst és 3
bronz éremmel zárták ezt a versenyt, valamint számtalan dobogó közeli
helyezést is begyűjtöttek.
Aranyérmesek: Énekes Dávid, Bakó Bence, Zsók Szabolcs, Dudás József,
Bencze Gábor, Borda Bálint, Zsók Tamás, Fleischer Fanni, Bükszegi
Norbert, Boros Zoltán, Dobolyi Sándorné, Ambrus Csongor és Ambrus
Csanád.
Ezüstérmet Stantic Marina és Almási Richárd, bronzérmet pedig Fleischer
Kinga, Till János és Stantic Tamás szereztek.
A versenyt az MVM paksi atomerőmű, valamint Vitéz Attila az „Üdvözlet
Tolna Vármegyéből” című könyv szerzője támogatta.
Az Alisca Nyilai december 28.-án zárja a 2013-as verseny évadot a saját
rendezésű Szilveszteri teremversenyével. Az egyesület 3. alkalommal
rendezi meg ezt a viadalt, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

A nyugdíjasok napját és névnapokat ünnepeltek
A Nyugdíjasok Világnapjt és mindenki névnapját ünnepelték a Szedresi
Nyugdíjas Érdekszövetségben - tájékoztatta a Tolnai Népújságot Varga
Ferenc elnök. - írja a megyei napilap.
Köszöntőt Horváth Marcell, a nyugdíjasok érdekszövetségének megyei
elnöke és Kovács János polgármester mondott. A szépkorúakat a
györkönyi néptánccsoport, a zombai és a helyi nyugdíjas kórus
szórakoztatta. Ezt követte a disznótoros vacsora és bál.
Gemenc őszi pompáját örökítik meg a hétvégén fotósok
Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejének, a gemenci erdőnek őszi
tündöklése ideális helyszín a tájképfotózásra. Védett erdőrészletek,
csodálatos és különleges természeti formák fedik fel őszi pompájukat
mindazok előtt, akik részt vesznek 2013. október 26-án, szombaton
Pörbölyön, a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központja által szervezett
természetfotós rendezvényen. Melyről Csiszár Angéla, a Gemencz Zrt.
ökuturisztikai előadója nyilatkozott a Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!
Több útfelújítás is lesz Pakson
Küszöbön áll a Kinizsi, az Ady és az Eötvös utca felújítása Pakson.
Egyelőre a tervkészítési, engedélyeztetési munkálatok folynak, a kivitelezés
jövőre indulhat. Mindhárom utcát faltól-falig felújítják, vagyis kicserélik az útés járdaburkolatokat, a kapubejárókat, továbbá az elöregedett
közművezetékeket. A légkábeleket mindenütt földkábelekkel helyettesítik,
az utcakép jobbítása érdekében.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

