10.06 – hétfő 15.00
Elkészült a keselyűsi pihenő és információs központ
Indul a Tolnai MAG ház projekt
Kiállításon a Szekszárdi Fotóklub legszebb képei
Napos, kellemes idő van

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. október 6-án, hétfőn
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
15. megyei találkozóját tartotta a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület szombaton, a Babits Mihály Kulturális Központban. A
népcsoportok együttélésének témakörében hallgattak meg előadásokat.
Az egész napos rendezvénnyel a jövő évi, sorrendben 43. Országos
Honismereti Akadémiát készítették elő a civil szervezet tagjai. Ez jövő
nyáron lesz, Szekszárdon. A programról bővebben Gesztesi Enikő
beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális Híreit hallja. További információink!
Szép eredményekkel és rengeteg élménnyel gazdagodtak a hétvégén
Felsőegerszegen a szekszárdi Ippon Karate és Íjász Egyesület tagjai. A
csoport 9 versenyzővel vett részt a döntő, befejező 6. fordulón és 9
érmet nyertek. A részletekről az egyesület elnöke Balogh László számol
be. - INTERJÚ!!!
Átadták a Gemenc Zrt új keselyűsi fogadó épületét. A pihenő és
információs központot az erdőgazdaság a Nyugat-Dunántúl és Budapest
felől érkező turisták számára alakította ki. A beruházás 35 millió forintba
került. A büfével, jegypénztárral és parkolókkal is kiegészített épület a
gemenci erdei vasút állomása is egyben. Így már a Holt-Sió és a Duna
közelében fekvő létesítménytől könnyen megközelíthető a Forgó-tavi
tanösvény, ahonnan gímszarvasok, vaddisznók figyelhetők meg, a Sióholtág melletti madármegfigyelő és a most kialakított, 1,5 kilométeres
keselyűsi tanösvény is elérhető. De innen lehet csatlakozni a Duna
vonalához közel haladó EuroVelo-6 kerékpárút-hálózathoz és a kéktúra
útvonalhoz. (mti)
Megkezdődött az úgynevezett MAG ház projekt Tolnán. Ennek
értelmében pályázati pénzből a volt laktanya egyik legénységi épületéből

turisztikai látogatóközpontot alakítanak ki. Itt lesz ezen kívül egy
műszaki-kulturális bemutatóhely is. A tervek szerint a legnagyobb
látványosság egy működő, életnagyságú hajómalom lesz. Ez utóbbiról
kapta nevét az intézmény. A beruházás 485 millió forintba kerül majd, de
ebbe nem kell a teleülésnek adnia egy fillért sem. A fejlesztés várhatóan
jövő nyárra készül el. Ez az épület az utolsó előtti olyan önkormányzati
ingatlan a volt laktanyában, amit még nem újítottak fel. (teol.hu)
Az elárult, magára hagyott embereket szeretné képviselni Szekszárd
független polgármesterjelöltje. Farkas Károly tájékoztatójában kiemelte,
hogy álláspontja szerint kizárólag egy pártoktól, érdekcsoportoktól
elhatárolódó városvezető tudja elfogulatlanul, a közösség érdekeit
figyelembe véve képviseli a helyieket és a városukat. Elsődleges célként
tűzte ki a szekszárdi lakosok terheinek csökkentését, életszínvonalának
növelését, valamint a megyeszékhely vonzóbbá, élhetőbbé,
szerethetőbbé tételét. Három alappillére épül a programja. Ezek a
közélet tisztasága; a megosztottság megszüntetése; és a helyiek
bevonása a döntések előkészítésénél. (teol.hu)
Még pár hétig látható Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális
Központban a Szekszárdi Fotóklub tagjainak kiállítása. Viharról,
villámlásról, a természet szépségeiről készült fényképek, tájképek,
csendéletek láthatóak a tárlaton, áll a teol.hu beszámolójában. Október
25-ig várják a látogatókat. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Kevés a felhő az égen, és állítólag ez jó pár napig
így is marad. Így továbbra is sokat süt majd a nap, és nem valószínű eső
sem lesz. Néha a délkeleti szél megerősödhet. Hajnalban természetesen
ködfoltok nehezítik a közlekedést. A reggeli 10 fok után Kisszékelyen 19
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

