Regionális hírek 2013.07.14. vasárnap 15:30
2013. július 14-én vasárnap 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Kovács Viktóriától hallják, köszöntöm Önöket!
Bővítik Szekszárdon az alsóvárosi temetőt
Új, korszerű, szennyívztisztító-telep létesül Tolnán
Alapítványi támogatásból újítják fel a pálfai teleházat
Jönnek a részletek.
Bővítik Szekszárdon az alsóvárosi temetőt
Fogytán vannak a sírhelyek a szekszárdi alsóvárosi temetőben, ezért
bővítése vált szükségessé, amelyet több ütemben valósítanak meg. A téma
kapcsán Horváth István, Szekszárd polgármestere tájékoztatta rádiónkat. INTERJÚ!!!
Új, korszerű, szennyívztisztító-telep létesül Tolnán
Lerakták a tolnai agglomeráció új, korszerű szennyvíztisztító-telepének
alapkövét. A fejlesztés eredményeképp Tolna, Fadd, Bogyiszló,
Dunaszentgyörgy, Gerjen és Fácánkert települések kommunális
szennyvizének teljes biológiai tisztítása megoldottá válik. A projekt
megvalósítására létrehozott önkormányzati társulás az Új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Programjából 1 756 778 846 Ft támogatást
nyert a fejlesztéshez. - derül ki a hivatalos közleményből.
A tolnai agglomerációhoz tartozó – 1972-ben épült – szennyvíztisztító telep
jelenlegi formájában alkalmatlan az előírt tisztítási paraméterek
teljesítésére, a növekvő bekötések miatt pedig a rosszul működő telep
további terhelést kap. A megnövekedett szennyvízmennyiség szállítására a
meglévő átemelő és nyomóvezeték rendszer alkalmatlan. Ezen túlmenően
a működés során keletkező bűzhatás rendszeresen zavarja a tolnaiak
mindennapi életét.
A fejlesztés során Tolnán egy 2 500 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító
telepet épít a kivitelező konzorcium. Faddon, Dunaszentgyörgyön,
Gerjenben és Fácánkertben 6 db szennyvízátemelő rekonstrukciója valósul

meg. Tolnán, Gerjenben, Faddon és Bogyiszlón 5 db átemelő kapacitása
bővül, illetve 14 km nyomóvezeték épül Tolnán és Bogyiszlón.
A szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztésével, a tisztított szennyvíz
nyomóvezeték cseréjével és a szennyvíziszap kezelésének megoldásával
Tolnán és a környező településeken megteremtődik a lakosság környezeti
biztonsága, javul a lakosság életminősége.
A projekt befejeztével a tisztított szennyvíz minősége pozitív hatást
gyakorol a Duna vízminőségére és megfelel majd a vonatkozó
előírásoknak, ezáltal több tízmillió forintos bírságfizetési kötelezettség
szűnik meg. A bűzkibocsátás hatóköre 150 m-re csökken. A mechanikai
előtisztítási technológia korszerűsítése kapcsán a hulladékkezelési
folyamatok jelentősen javulnak. A telep 2 500 m3/nap tisztító kapacitása
hosszú távra biztosítja az agglomeráció fejlődését. A településeken a
projekt által fejlődik az infrastruktúra, mely pozitívan hat a gazdasági
helyzetre.
Alapítványi támogatásból újítják fel a pálfai teleházat
Zárva van, felújítás alatt áll a pálfai teleház. Az önkormányzat nehéz
gazdasági helyzete ellenére megtalálta a módját, miként újítsa fel az
épületet, amely olyan rossz állapotban volt, hogy úgy már nem lehetett
működtetni. Beázott a tető, potyogott a vakolat – mondta el Horváth Imre
polgármester a Tolnai Népújságnak. Hozzátette, saját forrásból nem tudták
volna rendbe hozni, ezért kapóra jött a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány nyújtotta lehetőség, ahol a majd’ ötmillióra rúgó költségek 90
százalékát elnyerték.
Horváth Imre azt is elmondta, az önkormányzat annyira rossz anyagi
helyzetben van, hogy egy nagyobb pályázaton nem tud részt venni, ezért
például a korszerűtlen művelődési házat több lépcsőben tudják csak
felújítani, a homlokzati, bejárati rész már kész, most egy vidékfejlesztési
pályázatból a külső nyílászárókat cserélik, és hőszigetelik az épületet. A
munka augusztusban kezdődik. A támogatás összege 9,3 millió forint, az
áfát viszont, ami 2,5 millió forint az önkormányzatnak kell előteremteni. A
polgármester arra számít, hogy ez a fenntartási költségekből egy-két év
alatt meg fog térülni. A munkák következő lépése a tetőtér teljes
hőszigetelése lesz, amire ugyancsak a Jövőnk Energiája Alapítvány
forrásait használják fel. Az épületnek ezt a részét az év nagy részében nem
tudják használni, télen nem lehet befűteni, nyáron kibírhatatlan a hőség írja a megyei napilap.

Az önkormányzati adósságrendezésről adott át bizonyságleveleket Hirt
Ferenc országgyűlési képviselő péntek délelőtt a Tamási Polgármesteri
Hivatal dísztermében. Az önkormányzatok adósságátvállalása kapcsán
készített dokumentumokat a járás 175000 főnél kevesebb lakosú
településének polgármestere vehette át - olvasható a Tolnai Népújságban.
Közel 60 millió forintot költ intézményei felújítására a paksi önkormányzat
idén nyáron. A napokban négy helyszínen dolgoznak a szakemberek.
Tizenöt intézményben zajlik kisebb nagyobb felújítás a nyáron, az általános
iskolák és tagóvodák mellett a városi könyvtárban, a kulturális központban
és a Pongrácz házban is. A Dunakömlődi tagóvodában a külső homlokzat
újul meg és egy új csoportszoba kialakítása is folyamatban van, hiszen
ősztől két csoporttal működik már az óvoda.
Az ürgemezei strandon is emelkedett a látogatói létszám
A júniusi adatokat összegezték a paksi ürgemezei strandot üzemeltető
Mezőföldvíz Kft-nél. Eszerint a látogatottság, a kánikulának köszönhetően,
mintegy 30 százalékkal meghaladta a tavaly ilyenkorit. Sok felújítást
végeztek a pihenőfelületeknél, és számos programot szervezték.
Mindemellett a jegyárakat sikerült továbbra is alacsony szinten tartaniuk.
Júliusban lesz strandon: a tűzoltók illetve a rendőrök strandfoci-bajnoksága,
és az ország strandjait járó szórakoztató road show, a Csobbanj Európával!
Ezek voltak regionális híreink. Köszönöm a figyelmet!

