08.06 – szerda 15.00
A Bátaszéki Polgárőrök gondozzák a megye hadisírjait
3 új tűzoltót kapott Tolna
Jobb forgalomban reménykednek a termálfürdők
Marad még a felhős, esős idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. augusztus 6-án,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Bátaszéki Polgárőr Egyesület kötött megállapodást a Honvédelmi
Minisztériummal a megyében található hadisírok gondozására. Ez az
országban a harmadik ilyen egyezség. Tolnában több mint 100 olyan sír
található, melyekben katonák nyugszanak. Ezeken fölül az első és
második világháborús emlékművek felújítása és karbantartása is a
feladatok közé tartozik. Bár a Polgárőr Egyesületen belül egy külön
csoport alakult erre, de a munkába be szeretnék vonni
a hagyományőrzőket is. (teol.hu)
Rendbe tették Izmény temetőjét. Az 1,2 hektáros területet körbe
kerítették, és kitisztították. A munkálatoknak 2010 őszén látott neki az
önkormányzat, mostanra már csak közel fél hektár maradt hátra. A még
megmenthető állapotban lévő kereszteket felújították, a kidőlt
síremlékeket pedig visszahelyezték. Közben befejeződött egy új urnafal
építése is. Itt 42 hely van. A munkára 7,5 millió forintot költöttek, melyből
jutott a sportpálya fejlesztésére is. A pénzt pályázati támogatásból és
önerőből teremtették elő. (teol.hu)
Újabb sikereket könyvelhet el az Alisca Nyilai Íjász Egyesület. Legutóbb
a Dél-Dunántúli Régiós 3D íjász bajnokság 5. fordulóján vették sikerrel
az akadályokat. A részletekről Bükszeki Lajos, az Alisca Nyilai Íjász
Egyesület alelnöke mesél a Rádió Antritt hallgatóinak. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja! További információink!
Új tűzoltók álltak szolgálatba Tolna megyében. 3-an öltötték magukra az
egyenruhát. Közülük 1 ember Szekszárdon, ketten pedig Pakson
dolgoznak majd. Már az újoncok köszöntésére rendezett értekezlet ideje
alatt befutott egy riasztás, így az első éles bevetésen túl is estek a friss
tűzoltók. A három Tolna megyei újonc a Katasztrófavédelmi Oktatási

Központ azon százharminc frissen végzett hallgatója közül került ki,
akiknek a múlt héten, pénteken tartották az ünnepélyes tanévzáróját.
(teol.hu)
Reménykednek Tolna termálfürdői. Úgy kalkulálnak, hogy az idei
forgalmuk legalább olyan lesz mit a tavalyi, vagy annál is jobb. A
Tamásiban található intézmény az első félévben meghaladta az elmúlt
esztendő azonos időszakának eredményeit. A tavalyi teljes évben 160
ezer vendéget fogadó fürdőben arra számítanak, hogy a gyengébb júliusi
forgalom után augusztusban több vendég lesz. A dombóvári
Gunarasfürdő hideg és gyógyvizes medencéket is működtető strand
forgalmáról a Gunaras Zrt. nem közölt adatokat a teol.hu-val. Azt viszont
elpanaszolták, hogy az időjárás miatt kevesebb volt a vendég. A 2012ben 1,3 milliárd forintos ráfordítással elkészült szekszárdi strand- és
élményfürdőben július közepén köszöntötték a 25 000. látogatót. A
szintén 2012-ben több mint 400 millió forintos forrásból megépült
bonyhádi termálfürdőnek az idén a júliusi változékony időjárás miatt
kevesebb látogatója volt, de van még remény, feltéve, ha normális lesz
az idő. (teol.hu)
Foldották a halfogási tilalmat a Kaposon és a Sión. Még tavaly
szeptember végén a magyar Cukor Zrt kaposvári üzeméből kerül
szennyező anyag az élő vizekbe. Ez oxigénhiányos állapotot és
halpusztulást okozott. Most már teljes egészében megszűnt a veszély.
Ennek értelmében a Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatósága megszüntette a halfogási tilalmat a Sio-Kapos szakaszon.
Ez a rendelkezés halfajonként, fokozatosan lépett életbe, és most
oldották fel teljes egészében. (teol.hu)
Egyre többen jelzik részvételüket a hétvégi Tarka Marhafesztiválon.
Főzőversenyben fogják majd összemérni tehetségüket a Bonyhádi
rendezvényen. Eddig 140 csapat jelezte, hogy indul. A marhahúst és a
tűzifát a szervezők biztosítják. A rendezvény pénteken kezdődik,
melyhez a gasztronómián kívül fotópályázat és kiállítás is csatlakozik. A
tárlat a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban lesz. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Továbbra is sokhelyütt lehetnek záporok-zivatarok,
bár egy picit javul majd a helyzet. Ennek ellenére az Országos
Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése még érvényben van. Gyönkön a
reggeli 18 fok után, 26 fokig melegszik a levegő. A következő napokban
azonban már jön a jó idő, és nem lesz ennyi csapadék és felhő sem.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

