10.10 – péntek 15.00
Jövő hét szerdán indul a hivatalos fűtési szezon
A szelektív hulladékgyűjtés köré szerveznek családi programokat
szombaton
Balassa János születésének 200. évfordulóját ünnepli a megyei
kórház
Nagyon szép idő lesz

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. október 10-én,
pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Már csípősek az esték, és bizony a lakások is kihűltek. Hivatalosan
szeptember 15 óta a társasházak a közös képviselőkön keresztül
kérhetik a távfűtés elindítását, már ahol van ilyen szolgáltatás, mondta a
teol.hu-nak az Alfa Nova kft vezetője. Ám a spórolás miatt Tolna
megyében is az emberek többsége inkább megvárja, míg október 15-én
elkezdődik a hivatalos fűtési szezon. Szekszárdon két épülettömbben
már fűtenek, ott ezt külön kérték, valamint az óvodákban is volt rá igény.
A szolgáltató a berendezések felújítását mindenhol befejezte a
városban, több helyen távvezetéket is kellett cserélni. Az idei évre az
Alfa Nova Kft.-nek 85 millió forintja volt a felújítások, korszerűsítések
elvégzésére. (teol.hu)
A környezetvédelem köré összpontosulnak azok a programok, és
feladatok melyeket a szekszárdi Babits Mihály kulturális Központ és az
Alisca Terra Kft. közösen szervez. Szombaton kicsiket és nagyokat
egyaránt vár a szelektív játszóház. A családi matinén lesz szelektív
hangszerkészítés és szelektív gyűjtéssel kapcsolatos ügyességi
feladatsor is. A hangos meghívót Kissné Hóner Magdolna, a Babits
Mihály Kulturális Központ művelődésszervezője adja át. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Új játszótér várja a gyerekeket Dunaföldváron a Bölcske utcában. Szülői,
vállalkozói és önkormányzati összefogással cserélték ki a régi játékokat
új, biztonságos szerkezetekre. A beruházás közel 3 millió forintba került,
melyből a helyiek 500 ezer forintot álltak. Már csak egy kerítés építése
van hátra, mivel a közelben van egy forgalmas út, így a gyerekek még
biztonságosabban játszhatnak majd. (teol.hu)

Névadója, Balassa János születésének 200. évfordulóját ünnepli idén a
megyei kórház. A jeles alkalomból nagyszabású sebészeti tudományos
konferenciával tisztelegnek a korszerű magyar sebészeti oktatás és
gyakorlat megteremtője előtt. A tanácskozáson három neves külföldi
előadó is részt vesz az elismert magyar szakemberek mellett. A
konferencia egyben ingyenes kreditpontos képzés az orvosoknak. A
rendezvényt egy napon tartják a hagyományos Balassa napi
ünnepséggel, melyet az idén most szombaton rendeznek meg a
megyeszékhelyen. További részletek dr. Németh Csabától, a Tolna
Megyei Balassa János Kórház orvos-igazgatójától. - INTERJÚ!!!
Tíz év szünet után még ebben az évben újraindulhat a széntermelés a
Pécstől északkeletre található vasasi bányában. A kutatások szerint a
területen 3 millió tonna feketekőszén van, amelyből 100 ezer tonna a
bánya kiterjesztése, zöldterületek művelés alá vonása nélkül elérhető. A
Pannon Hőerőmű Zrt. külszíni fejtéssel évi 15 ezer tonna kitermelését és
elsősorban lakossági értékesítését tervezi. A célterület Baranya, Somogy
és Tolna megye. (mti)
Végül az időjárásról: A hétvégén is marad a szinte kifejezetten nyári idő.
Most is nagyon kellemes a szabadban lenni, és ez holnap is így lesz.
Tessék kirándulást, vagy városnézést szervezni. Szombaton szinte
zavartalanul süt majd a nap, vasárnap már több lesz a felhő az égen,
ami ideális lesz egy családi séta keretében elballagni szavazni.
Szekszárdon a reggeli 13 fok után holnap 27 fok körül lesz a csúcs, míg
a hét utolsó napján 25 fokra lehet készülni.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

