10.07 – kedd 15.00
Már iható a csapvíz Dunaföldváron
Átadták Szekszárd új szállodáját
Kábítószer termesztő ellen emeltek vádat Bonyhádon
Marad a frontmentes szép idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. október 7-én, kedden
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ismét lehet inni a csapból Dunaföldváron. A szolgáltató Mezőföldvíz Kft.
város honlapján közzétett tájékoztatója szerint megszűnt a coliform
baktérium által okozott szennyezés, így a vezetékes víz a Tolna megyei
tisztifőorvos döntése szerint ivásra és főzésre is használható. Napokon
keresztül korlátozás volt érvényben a településen. Ez idő alatt 13 ponton
osztották az egészséges ivóvizet az önkormányzat emberei. Mára a
veszélyt elhárították, így teljesen tiszta víz folyik a csapokból. A
polgármester információi szerint nem okozott megbetegedést a
vízszennyezés. A felmerült körülbelül egymillió forintos költséget a
szolgáltató fedezte. (hirado.hu)
Belvárosi szállodát avattak Szekszárdon. A Mészáros Borház Borászati
kft 700 millió forintot fordított a szálláshelyre. A pénz 70 százalékát az
unió adta. Ennek eredményeként egy 3 csillagos úgynevezett borhotelt
kapott a megyeszékhely. A hotelben így olyan komplex szolgáltatást
tudnak nyújtani, mely a tervek szerint tovább növeli a térség vonzerejét a
turisták szemében. Az épület kivitelezői egyébként a legmodernebb
módszereket alkalmazták, napkollektorok termelnek energiát, a fűtést fa
és gáz vegyes ellátású kazánnal oldották meg, és a wellness részleg
világításáról és szellőztetéséről egy speciális felülvilágító kupola
gondoskodik. (hirado.hu)
Az ,,év ökoturisztikai létesítménye 2014 díj" tanösvény kategóriájának I.
helyezését nyerte el a Gemenc Zrt. Molnárka tanösvénye. Hogy miért is
kaphatta meg az elismerést a cég, azt Badari-Csiszár Angéla
ökoturisztikai előadó mondja el. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.

Véget ért a regionális íjász bajnokság. Most hétvégén a DDR 3D
versenysorozat hetedik, egyben záró fordulóját rendezte meg
Rácalmáson a Vajk Íjász Szakosztály. A 24 célos 1+1 lövéses versenyen
az Alisca nyilai egyesület 27 nevezővel indult és a hetedik fordulóból 14
érmet szereztek meg a különböző kategóriákban. A hét forduló
összesített eredményei alapján a szekszárdi egyesület nyolc Dél
Dunántúli Régiós bajnokot avathatott! Ők Barta Nikolett, Barta Viktória,
Bükszegi Norbert, Domonkos Erzsébet, Horváth Tamás, Horváthné
Barinkai Zsuzsanna, Török Dániel és Zsók Szabolcs. (közlemény)
Szentendrén, a volt szovjet laktanya területén rendezték meg a
tűzvizsgálók viadalát, ahová minden megyéből és a fővárosból két fős
csapatok érkeztek. A tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészültségüket is
bizonyították, a Ferger Ferenc alezredes és Széles Szabolcs százados
alkotta tolna megyei páros a negyedik helyen végzett. További részletek
Boros Brigittától, a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Kábítószer termesztők buktak le Bonyhádon. Egy családi házhoz
vonultak ki a nyomozók még a nyáron. A pincében marihuána
termesztéséhez szükséges lámpákat, időkapcsolókat találtak, az
udvarban pedig fóliasátor állt 19 tő növénnyel. Mindezeket lefoglalták a
rendőrök. A nyomozás végeztével vádemelési javaslattal továbbították
az iratokat a Bonyhádi Járási Ügyészségnek. A szabadlábon védekező
48 éves férfi állítása szerint saját fogyasztásra termesztette a kanabiszt.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Bár egészen szép az idő, de ennek ellenére ez
okozhat fáradékonyságot, tompaságot. Ezt könnyen legyűrheti néhány
csésze zöld teával. Egyébként a folytatásban is marad a lényegében
frontmentes, kellemes őszi idő. Csak kevés felhő lesz az égen, esni nem
fog. Nagyszékelyen a reggeli 12 fok után 22 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

