2015. augusztus 20. csütörtök
1000 éves Báta
Bátaapátiban tartotta ülését a Völgységi Önkormányzatok Társulása
Megújul a Kéktúra útvonal
Végéhez érkezett a Táncolj Bátaszék programsorozat
Marad a hűvösebb idő
Jó napot kívánok, Komáromi Éva vagyok. Augusztus 20-án,
csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
1015-ben a pécsváradi apátság alapító levelében említették először Báta
nevét, ott még Bátatő néven szerepelt. A jubileumi évfordulóról Huszárné
Lukács Rozáliát, a község polgármesterét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Darabos
Józsefné
polgármester
meghívására
augusztusban
Bátaapátiban tartotta ülését a Völgységi Önkormányzatok Társulása. A
program a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban található, júliusban
átadott bemutatóterem megtekintésével kezdődött. A térség
településeinek vezetőit Honti Gabriella, a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kommunikációs osztályvezetője
kalauzolta a korszerű létesítményben, az előadás során hasznos
ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők, akik a látogatás végén
elismerően nyilatkoztak a tapasztaltakról. Ezt követően a Bátaapáti
Közös Önkormányzati Hivatalban folytatódott a program, ahol több
aktuális kérdésről egyeztettek a polgármesterek.
A végéhez közeledik Magyarország legnépszerűbb turistaútvonala, az
Országos Kékkör megújítása. A 2,7 milliárd forintos beruházás utolsó
elemeit szeptember végére adják át. Az Országos Kékkör a három
kéktúra egységesítésével jött létre, s az európai uniós támogatást élvező
fejlesztésnek köszönhetően Európa egyik legmodernebb és
leghosszabb, 2550 kilométeres turistaútvonala lett. A megújult Országos
Kékkör útvonalának karbantartása kiemelt feladat lesz, amelyben a
tervek
szerint
249
úgynevezett
ranger
nyújt
segítséget.
A részleteket Dománszky Zoltántól, a Tolna Megyei Természetbarát
Szövetség elnökétől hallja. - INTERJÚ!!!

Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Augusztusban még két alkalommal 21-én és 28-án, pénteken esténként
19 és 22 óra között rendezik meg Bátaszéken az Árpád utcában a
„Táncolj Bátaszék” című programsorozatot. A mostani Felvidéki esten a
Csurgó Zenekar húzza a talp alá valót. A programról bővebben Dr.
Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
Még javában tartanak a szekszárdi Szent István Napi programok.
A rendezvényre kilátogatókat 16 órától Hagyományőrző népi kézműves
foglakozások várják. Ezt követően a Jászkun Magyar Királyi Honvéd
Hadikultúra Alapítvány közreműködésével 1848-as Hagyományőrző
egyenruha és fegyverbemutató, valamint egyenruhák, felszerelések,
harci tevékenységek, fegyverzetek és harci eszközök bemutatója lesz.
Este fél 9-től a „Klapka” című új, magyar rock musical-t láthatja a
közönség. Takács Tibor népszerű ifjúsági regénye, a Klapka katonái,
alapján készült zenés darab a hazaszeretet fontosságát mutatja be a
Komáromi várvédők szemszögéből. A musical a szabadságharc utolsó
két hónapjának eseményeit dolgozza fel középpontban a hős komáromi
tábornok alakjával. A Produkció a legigényesebb zenei és prózai
adaptációkon keresztül látványos jelenetekkel, minőségi szereposztással
mutatja be a szabadságharc hősét. A bemutató után, kb. 23 órától
látványos tűzijátékot láthatnak a résztvevők.
Elhunyt Szentesi Alajos Pro-Urbe díjas paksi pedagógus. Szentesi
Alajos Pakson született 1924-ben. 1944-ben a Kalocsai Érseki
Tanítóképzőben tanítói, majd 1948-ban a budapesti Testnevelési
Főiskolán testnevelő tanári diplomát szerzett. Tanított a paksi polgári
iskolában, a paksi Kereskedelmi Középiskolában, majd a jogutód helyi
gimnáziumban. Megismertette és megszerettette tanítványaival a
kosárlabda sportágat, 44 esztendőn át dolgozott edzőként. Maga is
kiváló versenysportoló volt, s tanítványai is kiváló eredményeket értek el
több sportágban. Sportvezetőként részt vett a megye és a paksi járás
különböző szakosztályi vezetőségében. Rendszeresen publikált
szaklapokban, megyei és a helyi lapban Paks sportjáról, a testnevelés
módszertanáról, illetve több kötet is fűződik nevéhez. Munkásságáért a
paksi önkormányzat 1999-ben Pro Urbe-díjjal tüntette ki, 2011-ben a
Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete és a Magyar Olimpiai
Bizottság Matolay- életműdíjjal díjazta. Szentesi Alajos 91 éves volt.
Időjárásunkról:

Pénteken gyakran lesz erősen felhős az ég, elszórtan továbbra is lehet
csapadék. A hajnali 12-14 fokot követően napközben 22-25 fok körüli
értékeket mérhetünk.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

