10.02 – csütörtök 15.00
Megújul Szekszárd csapadékvíz elvezetése
Már a megyeszékhelyen is elérhető a 4G mobilszolgáltatás
Végigdolgozták a nyarat Tolna megyében az adóellenőrök
Borongós az idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. október 2-án,
csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Lezárul az úgynevezett meli-orá-ciós beruházás Szekszárdon. Az érhető nevén - talajjavító munkák során hét kilométernyi vízelvezetőt
építettek ki a város külterületén. A feladatra több mint 300 millió forintot
költöttek el. A fejlesztést két nonprofit cég végezte, az önkormányzat
kezdeményezésére
létrehozott
Szekszárdi,
illetve
a
magánkezdeményezésre alapított Guro-vica Meli-orác-iós Nonprofit Kft..
Az első projekt keretében 245 millió forintért öt szekszárdi völgyben 3,7
kilométer hosszan építették ki a vápás vízelvezetőket, emellett támfalak
is készültek. A második projekt esetében 120 millió forintos ráfordítással
a faluhelyi és gurovicai dűlőkben 3,1 kilométernyi vízelvezető épült. A
beruházást 70 százalékban az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap támogatta, az önerő 40 százalékát a szekszárdi
önkormányzat, 60 százalékát az érintett területek tulajdonosai fizették.
(mti)
Most már tényleg az utolsó simításokat végzik a bátaszéki
Nagyboldogasszony-templom tornyán. Ha minden jól megy a
mesteremberek ezen a héten befejezik a római katolikus templom torony
7 elemének helyrerakását. A részletekről Bognár Jenő polgármester
számol be. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információik.
Már Szekszárdon is igénybe tudják venni a mobilinternetezők a 4G
szolgáltatást. Ez már lehetővé teszi a vezetékes világháló kapcsolattal
egyenértékű online felhasználást. A város legtöbb pontján ennek
köszönhetően már akár full HD-ben is lehet nézni egy filmet, mely a
neten található, és még vezeték sem kell hozzá, jelentette be az ország
legnagyobb mobilszolgáltatója. A fejlesztést az üzleti életben is ki tudják
használni, hiszen jelentősen felgyorsult az adatszolgáltatás. Persze

ahhoz, hogy ezt valaki igénybe tudja venni, megfelelő készüléket kell
beszereznie, és szolgáltatójától a 4G adatforgalomhoz szükséges
csomagot kell kérnie. (közl.)
Nagyon sokat dolgoztak a nyáron az adóellenőrök. Tolna megyében
összesen 393 ellenőrzést tartottak, ebből 40 esetben állapítottak meg
mulasztást. A szekszárdi revizorok megjelentek a megye valamennyi
forgalmas strandján, piacán és vendéglátóhelyén. Fokozottan vizsgálták
a gyümölcskereskedőket és piaci árusokat. Az ellenőrzések kiterjedtek
az elektronikus kereskedelemre, a szépészeti szektorra, a
vendéglátóhelyekre és a taxisokra is. A múlt évhez képest újdonság volt
a fagylaltárusok bevonása. A leggyakoribb gond továbbra is a
számlaadás elmulasztása volt. Összességében 10 millió forintos
bírságot szabtak ki, és 4 vállalkozás számíthat üzletbezárásra. (teol.hu)
Megint csak sportos hétvégére számíthatnak a Szekszárdiak.
Szombaton a Kerékpáros Sport Egyesület szervezésében indul a Suli
kupa és a Szekszárd GP verseny. A helyszín a tavalyi évekhez
hasonlóan a város határában lévő 2,6 km-es körpálya lesz, ahol 3
futamban bonyolítják le a különböző korcsoportok versenyeit. Hogy
pontosan mi lesz a versenyen azt Steig Gábor, a Szekszárdi Kerékpáros
Sport Egyesület vezetője mondja el. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: A hét utolsó munkanapját is a felhők uralják, és
csak ritkán engedik ki maguk közül a napot. Ez annyit jelent, hogy
bármikor lehet zápor vagy zivatar. A hétvégén csak egy picit javul majd a
helyzet, de az is valami. Nagykónyiban a hajnali 11 fok és a köd után 20
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

