08.18 – kedd 15.00
Lesz bicikliút Tolna és Fadd Dombori között
A hétvégén ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját Báta
Forgalmi rend változás az augusztus 20-i ünnepségek miatt
Esős marad az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. augusztus 18-án,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Uniós támogatással elkészülhet a régóta várt Tolna-Fadd-Dombori
közötti bicikliút, az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút-hálózat részeként,
2020-ig. A minisztérium által elfogadott nyomvonal
a tolnai
önkormányzat által korábban szorgalmazott és meg is tervezett
nyomvonalnak felel meg. Így a kerékpárút Tolnáról a Duna-partról
indulna, a volt Baráth cukrászda környékétől haladna a közút mellett, a
holtág felőli oldalon a faddi deltáig. Ott kétfelé ágazna, az egyik ág a
Bartal szobor felé vivő földúton keresztül vinne a faddi, illetve a Bartalcsatorna hídján át a dombori holtág partján. A másik ág Fadd központja
felé vezetne, tudósít a teol.hu. (teol.hu)
Rendkívüli közgyűlést tartott ma Szekszárd önkormányzata. Részletek
Ács Rezső polgármestertől. - INTERJÚ!!!
Báta a hétvégén ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját. A Sárköz
legdélebbi települését 1015-ben említi először történeti forrás: a
pécsváradi apátság privilégiumlevelében Bátatő néven szerepel. 1093ban Szent László király bencés apátságot alapított itt. Az
ünnepségsorozat augusztus 20-án kenyérszentelő misével kezdődik,
majd augusztus 23-án, vasárnap a Szent Vér-templomban Udvardy
György pécsi megyéspüspök celebrál millenniumi istentiszteletet mondta Huszárné Lukács Rozália, a Duna-parti község polgármestere
az MTI-nek. Hozzátette: több új vagy megújult létesítményt adnak át az
ünnep alkalmából. Felavatják a most elkészült turisztikai és ifjúsági
parkot, a felújított Hősök terét, az ahhoz közeli millenniumi parkban
pedig az ezer év emlékére kopjafát avatnak, amelyet a község
székelyföldi testvértelepülése, Árkos ajándékozott Bátának. Az
évfordulóra mintegy kétszáz Bátáról elszármazottat várnak, érkeznek
vendégek a sepsiszéki faluból és Báta horvátországi partnerközségéből,
a baranyai Kiskőszegről. (inforádió)

Szekszárdon és Pakson is változik a forgalom rendje augusztus 20-án. A
megyeszékhelyen 18 órától 24 óráig a Szent István tér és a Kölcsey
lakótelep közötti útszakaszt zárják le. Kerülni a Kölcsey Lakótelep –
Wosinsky utca – Mészáros Lázár utca irányába lehet. Pakson, szintén
augusztus 20-án 20 óra 45 perctől 22 óráig a 6-os számú főút volt
vasútállomás előtti szakaszát zárják le a tűzijáték miatt. A forgalmat
Budapest felé a 6-os főút 110-es kilométerszelvényénél, a Pécs felé
haladó forgalomat pedig a 108-as kilométerszelvénynél terelik be a
városba. (teol.hu)
Közlekedés-biztonsági ellenőrzési akció van jelenleg is Tolna megye
egész területén. A Megyei rendőr főkapitányság szerkesztőségünkhöz
eljutatott információi szerint elsősorban a gyorshajtókat szűrik ki, de
nagyon odafigyelnek az agresszív sofőrökre is. Az úgynevezett TISPOL
akcióra augusztus 18-án, 19-én és 23. kell számítani. A három nap
során az autósokat szondáztatják is, hogy kiszűrjék az ittas vezetést.
(közl.)
Szombaton tartották a 3. Sellőpikely nap horgásztanya-avató napot. Az
élményekről Batta István a Bölcskei Rákóczi Horgász egyesület elnöke
számol be. - INTERJÚ!!!
A hatékony munka érdekében közös irodát nyitott a Tolnai Hármas
Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség és a Kapos-menti Terület- és
Vidékfejlesztési Társulás. Az így létrejött fejlesztési ügynökség célja
forrást szerezni a Bonyhádi és a Dombóvári járás települései, vállalkozói
és civil szervezetei számára az előrelépés érdekében. Az iroda
ünnepélyes avatóját a napokban tartották, tudósít a teol.hu. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Borús az ég, és továbbra is kell csapadékra
számítani. A szél is megélénkülhet. Mórágyon a hajnali 17 fokról 25 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

