08.19 – szerda 15.00
Augusztus 20-i ünnepségek mindenütt
Szerződést bontott eddigi távhő-szolgáltatójával Szekszárd
Különleges kétkerekűekkel közlekednek a Dombóvári közteresek
Változékony lesz az idő az ünnepen
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. augusztus 19-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A megye összes településén lesz ünnep augusztus 20-án. Báta Szent
István mellett fennállásának 1000 éves évfordulójára is emlékezik, 4
napos ünnepség sorozattal. Bonyhádon Ünnepi istentisztelet és
kenyérszentelés lesz, csakúgy mint Dombóváron, ahol még megrendezik
a Kertvárosi Búcsút is. Dunaföldváron többek között műrepülő
bemutatóban gyönyörködhetnek az érdeklődők. Gyönkön a varsádi
néptánccsoport lép majd fel. Nagymányokon térzenével indul majd a
nap. Pakson a városi ünnepségen Pitti Katalin lép fel. Szekszárdon
kiosztja a város a Díszpolgári címet és mások mellett a Pro Urbe
Szekszárd emlékplakettet. Tamásiban egyebek mellett Tolna Arató
felvonulást is szerveznek. (teol.hu)
Most ünnepli várossá avatásának 20. évfordulóját Bátaszék. A település
augusztus 20.-i, duplán ünnepi programjait dr. Bozsolik Róbert
polgármester ajánlja az Ön figyelmébe. - INTERJÚ!!!
Szekszárd azonnali hatállyal felmondta az AlfaNova Kft-vel 1999-ben
kötött és 2019-ig szóló szerződését. Erről rendkívüli ülésen döntött a
megyeszékhely közgyűlése. Ács Rezső polgármester beszámolója
szerint átvették az irodaépületet valamint a két fűtőművet, és a
távhőszolgáltatást már a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. végzi. A döntés
5600 háztartásban 16 ezer embert érint. A városvezető tájékoztatása
szerint az Alfa Nova a várossal és a városi közműcégekkel is perben áll.
Ez pedig lehetetlenné tette az együttműködést. A cég tavaly csak úgy
tudta biztosítani a távhőszolgáltatást, hogy a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal gázszállítót jelölt ki, hogy az alapanyagellátása biztosított legyen. Ács Rezső felhívta az átutalással fizetők
figyelmét, hogy a csoportos beszedési megbízásokat fel kell mondani a
bankban, különben a távhődíjat továbbra is utalja majd az adott polgár

az Alfa Novának. Az új szolgáltató a társasházakba kifüggesztett
plakátokon tájékoztatja majd a lakosságot a további teendőkről. (teol.hu)
Sok-sok éve vár a vezetékes vízre Palatinca. A kis, egy utcás falu festői,
dombos környezetben fekszik Szálka és Bátaszék között félúton, derül ki
a teol.hu tudósításából. Palatincán nincs vezetékes ivóvízhálózat. A
falucska lakói ásott kutakból nyerik a vizet. Hiába pályáztak a vízhálózat
kiépítésére, nem nyertek. Vízminőség-javításra lehetne pályázni,
vízvezetékre viszont nem írnak ki, mivel arra állítólag már semmi
szükség. A közigazgatásilag Mőcsényhez tartozó település pedig
önerőből nem tudja fedezni a fejlesztés költségeit. (teol.hu)
Megkapták csodajárműveiket a Dombóvári közterület felügyelők. Ezeket
a két kerekű elektromos hajtású szerkezetek a Segway-k. A gép a
testsúly áthelyezéssel működik. Amikor használója előre dől, akkor előre
halad, az ellentétes mozgással pedig fékezni, illetve tolatni lehet úgy,
hogy a tartópedálon áll az ember. Szabó Loránd polgármester saját
költségén magának is beszerzett egy segwayt. Ez annyiban különbözik a
közterület-felügyelők által használttól, hogy nincs kormánya, az irányítás
kizárólag a testsúly áthelyezéssel történik. A városvezető elmondása
szerint a környezettudatosságot szem előtt tartva a segway-jel jár ügyet
intézni. A saját járműve összecsukható, mindössze kilenc kilogrammot
nyom, és 16 kilométer/órás sebességre képes. Az akkumulátora
egyetlen töltéssel 20-25 kilométer megtételét teszi lehetővé. Egyébként a
polgármester és a közterület-felügyelők kétkerekűjét is a városházára
tervezett napelemekről fogják tölteni, áll a teol.hu tudósításában.
(teol.hu)
Sikeresek voltak az Aliscasok Hosszúhetényben. A Mecsek Íjász
Egyesület rendezésében zajlott az elmúlt hétvégén a XI. Szent István
Kupa amely egyben a Dél Dunántúli Íjász Régió 3D-s bajnoki
sorozatának negyedik, utolsó előtti fordulója is volt. A rendkívüli
hőségben megrendezett versenyen, extrém nehézségű pályát kellett
teljesíteniük az íjászoknak. Az Alisca Nyilai versenyzői nagy létszámmal
neveztek erre a versenyre is és a 27 íjász összesen 17 érmet hozott el.
(közl)
Múlt szombaton tartották a 3. Sellőpikkely nap horgásztanya-avató
napot. Az élményekről Batta István a Bölcskei Rákóczi Horgász
egyesület elnöke számol be. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Csütörtökön, augusztus 20-án is lehet még eső,
zápor, helyenként esetleg zivatar, ám térségünkben kisüthet a nap is.
Szekszárdon a hajnali 15 fokról 24 fokig melegszik a levegő.

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

