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Újabb településeken épül csatornahálózat Tolnában
Bonyhádon megújult a Széchenyi István tagintézmény könyvtára
Jönnek a Medinai Művészeti Napok
2013. augusztus 28-án, szerdán 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Török Mónikától hallják, köszöntöm Önöket!
Újabb településeken épül csatornahálózat Tolnában
Újabb három településen épül ki a szennyvízhálózat Tolna megyében, ahol
2014-re a 109 város, község közel fele lesz részben vagy teljesen
csatornázott.- közölte az MTI.
A 4000 lakosú Simontornyán várhatóan a jövő héten választják ki a
kivitelezőt
mondta
Nagy
Károly,
a
polgármesteri
hivatal
településfejlesztési vezetője az MTI-nek. A városban, amelynek jelenleg
egyötöde csatornázott, 1,6 milliárd forintos beruházással, 1 milliárd 249
millió forintos európai uniós támogatással 2014 februárra épül ki a hálózat,
amely teljesen lefedi a települést.
A 2100 fős Zombán a vezetékhálózat 80-85 százalékát már lefektette a
Szekszárd-Paksi Kft. és az Alisca Bau Zrt. alkotta konzorcium - közölte
Szűcs Sándor (Fidesz-KDNP), a község polgármestere. A településen nettó
900 millió forintos, 85 százalékos támogatású projekt keretében 2014
nyarára szintén száz százalékban kiépül a szennyvízelvezetési rendszer.
A 2750 lakosú Iregszemcsén 2014 májusára 1,218 milliárd forint
ráfordítással valósul meg szennyvízkezelési projekt.
Pincehelyen 2,3 milliárd forintos beruházással tervezik a község
csatornázását; Herdics Béla (független) polgármester tájékoztatása szerint
az önkormányzat a beruházáshoz vízjogi engedéllyel rendelkezik, a 2340
főt számláló községben több mint tíz kilométernyi szakaszon kell lefektetni
a hálózatot.
Tolna megyében a KSH adataik szerint 2011-ben 47 település
rendelkezett 50-100 százalékban kiépített szennyvízhálózattal.
2012-ben Varsádon, Szakadáton, Kölesden és Kistormáson épült ki a
hálózat, valamint teljessé vált Dombóvár és Szekszárd csatornázottsága is,
ezzel a vezetékre csatlakozó háztartások száma megközelíti a 60 ezret.

Megújult a Bonyhádi Általános Iskola Széchenyei István tagintézményének
könyvtára, mellyel kapcsolatban Szabó Béláné az intézmény vezetője
nyilatkozott rádiónknak. - INTERJÚ!!!
Támogatásokkal nőtt a költségvetés Tamásiban
Mintegy nyolcvanmillió forinttal emelkedett Tamási költségvetésének
bevételi és kiadási főösszege. Mint az a legutóbbi testületi ülésen
elhangzott, a módosításokkal a bevételek és kiadások főösszege 4 milliárd
984 millió 884 ezer forintra változott. Az előirányzat növekedését a központi
költségvetésből juttatott pótelőirányzatok, támogatások, a különböző
központi alapoktól meghatározott célra kapott pénzeszközök, a
pályázatokon elnyert támogatások, valamint a képviselő-testület döntései
tették lehetővé. - írja a Tolnai Népújság.
Augusztus 29-31. között rendezik meg a Medinai Művészeti Napokat! A
rendezvény fontosságáról, programjáról Vén Attilát, Medina polgármesterét
hallják. - INTERJÚ!!!
Döbröközön átépítik a vasúti átjárót
2013 szeptember 2. és 7. között Döbröközön, az Újtelep utcai vasúti
átjárónál a vasúti átjáró átépítési munkálatai zajlanak. Ez
forgalomkorlátozással fog járni, a kitáblázásról a kivitelező gondoskodik.
Maximum 2 óra időtartamban teljes útzárra is számítaniuk kell az errefele
közlekedőknek. - olvasható Döbrököz weboldalán.
Dunakömlődön találkoznak a ranchok bajnokai
A Csámpai Lovassport Egyesület rendezi idén a lasszó Európabajnokságot. A verseny a város programjaihoz kapcsolódva szeptember
19-22. között lesz Dunakömlődön. A helyszín Fritz János lovas tanyája
lesz, a program szervezése gőzerővel zajlik. - adta hírül a Paksi Hírnök.
A Dunakömlődön rendezendő lasszó Európa-bajnokság a hatodik lesz
ebben a sportágban. Csapó Sándor, az egyesület elnöke elmondta, 60-80
indulóra számítanak az Eb-n Magyarország mellett Németországból,
Ausztriából, Svájcból, de bíznak abban, hogy lesz résztvevő Szlovákiából

és Lengyelországból is. A bajnokságot több kategóriában rendezik meg. A
zöldfülűek (greenhorn), azaz a teljesen kezdő versenyzők mellett haladó és
profi kategóriában küzdenek az indulók.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

