04.06 - vasárnap
Biztonságosabb lesz a siófoki elágazó
Szépkiejtési verseny Bonyhádon
Győzőtt az Atomerőmű SE Sopronban
Jó napot kívánok, Balogh Tibor vagyok. 2014. április 6-án, vasárnap
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Körforgalom épül Szekszárd mellett, a 6. és a 65. számú főutak
veszélyes találkozásánál, ismertebb nevén a siófoki elágazónál,
hamarosan elkezdik az építkezést. A kivitelezés április közepén indul,
mivel a projekt évekig tartó előkészítése, azaz a tervezés, a
területszerzés, az engedélyeztetés és a régészeti feltárás lezárult. A
keddi sajtótájékoztatón Horváth István, Szekszárd polgármestere, a
térség országgyűlési képviselője elmondta, a csomópont átépítéséről
tavaly született döntés, és várhatóan jövő év február 10-re készül el.
Hozzátette: megkérdőjelezhetetlen a beruházás fontossága, hiszen az
elmúlt öt évben ennél a közlekedési pontnál sajnos több halálos
kimenetelű és súlyos sérüléssel járó baleset is volt. Az új forgalmi
renddel a 6-os és 65-ös utak találkozásánál sokkal biztonságosabbá
válik a közlekedés. Kardos Gábor, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
beruházási igazgatója arról számolt be, ez a fejlesztés része annak az
országos csomagnak, mely hat csomópont átépítését tartalmazza. A
valamivel több, mint 442 millió forintos korszerűsítéssel egy kétszer
kétsávos körforgalom, tengelysúly mérő hely, két buszmegálló öböl épül,
valamint a közlekedés biztonságát LED-es közvilágítás is szolgálja majd.
Horváth István elmondta, az átépítés azért is tart közel egy évig, mert az
autós forgalmat nem lehet más utakra terelni, részleges korlátozásra
viszont számítani kell.
Készülőben van Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági koncepciója. Az
erről tartott sajtótájékoztatón elhangzottakról kérdeztük Asztalos
Adriennt, sport- és ifjúsági referenst. - INTERJÚ!!!
Összesen 42 kisdiák csatlakozott a Solymár Imre Városi Könyvtár
hagyományos német szépkiejtési versenyéhez. A Bonyhádról, Cikóról és
Mecseknádasdról érkezett fiatalok első körben szabadon választott
szövegeket tolmácsoltak, a továbbjutók pedig egy kötelezőt is. A 4.
osztályosoknál Győrfi Imre végzett az élen, megelőzve Ferenc Pétert és

Glöckler Évát. Az ötödikeseknél Götz Boglárka állhatott fel a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára, Genczler Gellért szerezte meg az ezüstérmet
jelentő helyet, Erni Zsófia pedig harmadik lett. A 6. évfolyamosok
mezőnyében Szabó Kata bizonyult a legjobbnak, őt Juhász Márk és
Sárközi Viktor követte. A legjobbak könyvutalványt és oklevelet vehettek
át, de senki sem távozott üres kézzel: minden ifjú emléklapot és
édességet kapott ajándéka lelkiismeretes felkészüléséért.
Mártonfai Dénes, a Tolnai Népújság és a TEOL.hu fotóriportere is tagja
lett a Pictorial Collective magyar fotóriporterek csoportjának – tudtuk
meg a TEOL.hutól. A PC létrejöttét az motiválta, hogy olyan fotográfiai
közösség alakuljon, amelyben a résztvevők egymástól függetlenül, de
egymást inspirálva dolgozhatnak. A fotográfusok tanúk és hírvivők
egyben. Fontos számukra a mindennapi helyzetek, különféle problémák
bemutatása, egyéni véleménnyel és látásmóddal. Mindannyian saját
érzéseikre és benyomásaikra támaszkodva láttatják az általuk választott
témákat – a legkülönbözőbb társadalmi és földrajzi környezetekben.
Az evangélikus templomban Kárászy Szilvia zongoraművész
harangjátékát, a Csengey Dénes Kulturális Központban pedig a
közelmúltban elhunyt paksi festő, Vajnai Irina alkotásait csodálhatta a
közönség a IV. Paksi Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében a hétvégén.
A rendezvénysorozat egy országos kísérleti projekttel folytatódik: hazánk
több pontján tartanak egyidőben felolvasóesteket, és skype segítségével
a különböző helyszínek résztvevői együtt vitatják meg személyes
tapasztalataikat. A részletes programról bővebben a paksivmk.hu
oldalon olvashatnak.
Az Atomerőmű SE szoros mérkőzésen győzött Sopronban a férfi
kosárlabda NB I középszakaszának szombati meccsén. A 7. forduló
eredményei
Soproni KC–Atomerőmű SE 74–77, Szolnoki Olaj–Alba Fehérvár 77–72,
Kecskemét–Kaposvári KK 71–67.
Az időjárás is a futókkal tartott tegnap Baján, a IV. Kikelet Félmaratonon.
Az összességében 21 km-es távot több százan lefutották, de aki
sokallotta, az a 12 km-es vagy az 1600 méteres szakaszt is választhatta.
A Triatlonért Baján Alapítvány és a Mogyi SE által városi támogatással
szervezett sportesemény futói 14 órakor rajtoltak el a Petőfi-szigeti
vízicentrum elől. Borbély Miklós klubvezető a Baja.hu-nak elmondta:
összesen 550 egyéni induló és 41 csapat regisztrált, ez utóbbi még
legalább 100 személyt jelent. A hazaiak mellett szerb lengyel, horvát és
ír versenyzők is érkeztek, a buzdításban pedig a Maracas ütősegyüttes

tagjai segítettek. A bajai versenyen eredményesen szerepeltek a
szekszárdi futók. Félmaraton abszolút kategóriában Orsós Zoltán
hatodik, az 1973-1964 közötti férfiaknál pedig Sándor Attila az első
helyen ért célba. Mindketten a Szekszárdi AC versenyzői.
„A Rádió Antritt regionális híreit hallották! Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.”

