03.24 – kedd 15.00
Közös projekt tervet fogadott el Szekszárd és Tolna megye vezetése
Megújul a dombóvári kórház
Nagyon sok autós hajt be a Szekszárdi sétálóutcába
Felhősebb idő jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. március 24-én,
kedden 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egyeztetett Szekszárd és a megye első embere. Ács Rezső
Polgármester és Fehérvári Tamás a megyei önkormányzat elnöke egy
konzultációs fórumon tárgyaltak. Az eseményen részt vettek a megyei
közgyűlés alelnökei, valamint az önkormányzati hivatalok érintett
szakemberei is. A Tolna Megyei Közgyűlés április végén dönt a megye
fejlesztési programjáról, melyet pénteken a Tolna Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórum előzetesen elfogadott. Itt
tárgyalták a Szekszárdi fejlesztési tervek és a megyei projektek
összhangba állítását is. Így kialakítottak egy úgynevezett közös
projektlistát. Ennek értelmében a jövőben több közös fejlesztési
célkitűzés, például a Sió projekt, a Gemenc fejlesztése, a kerékpárúthálózat megvalósítása érdekében egyeztet a két önkormányzat. (teol.hu)
Megújul a Dombóvári Szent Lukács Kórház. A beruházás 1 milliárd 880
millió forintba kerül. Ennek fő eleme az intézmény „A” szárnyának
rekonstrukciója. A munka február végén elkezdődött, és két ütemben
zajlik. Először, várhatóan június végéig az alsóbb szinteket újítják fel,
majd október végéig a felsőbb szinteken dolgoznak. Ez okoz némi
zsúfoltságot, ezért a betegek türelmét és megértését kéri a főigazgató. A
projektben a pincehelyi kórház egy részét is felújítják, ahol a
későbbiekben az idősellátásra helyezik a hangsúlyt. Itt június végén,
július elején láthatnak munkához. Az Európai Uniós pályázati forrás egy
250 millió forint értékű eszköz beszerzést is fedez. Digitális röntgent,
ultrahangkészüléket, lélegeztetőt, valamint további mintegy harminc
eszközt vásárolnak. A projekt negyedik eleme a kórház saját
vízművének felújítása, amely az intézmény vízellátását biztosítja saját
kútból. További részletek Dr. Kerekes Lászlótól a dombóvári Szent
Lukács Kórház főigazgatójától. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!

Nem érdekli az autósokat a behajtani tilos tábla. Alig két éve újították fel
Szekszárd történelmi belvárosát, a Béla király teret, az oda vezető,
szintén mutatós sétálóutcát, a Garay teret néhány évvel korábban- áll a
teol.hu beszámolójában. A cikk képet is közöl arról, hogy az autósok
figyelmen kívül hagyják a tiltást, és behajtanak, leparkolnak a
hivatalosan tiltott területen. Az üzletek tulajdonosai azt mondták, reggel 8
óra előtt és délután 4 környékén megnő a gépkocsi forgalom, mert a
Garay téri általános iskolába autóval hordja a szülők egy része a
gyerekeit, hiába van behajtani tilos tábla. Varga András, a polgármesteri
hivatal városigazgatási és rendészeti osztályának vezetője elmondta,
nincs joguk a szülőknek behajtani az iskolához a sétálóutcán keresztül.
Ehhez külön engedélyre lenne szükségük, amilyet csak az utcában
üzemelő éttermek, cégek kaptak. De őket is korlátozások kötik. A
közterület felügyelők eddig is, de ezt követően még inkább ellenőrizni
fogják a sétálóutcában tartózkodó, onnan ki- és behajtó autókat, a
közigazgatási bírság jogszerűtlen tartózkodás esetén fix összeg: 30 ezer
forint. (teol.hu)
Az új évszak első napján tartották meg a Tavaszköszöntő Íjász- Fúvász
Baranya Bajnokságot Siklóson. A Szekszárdi Ippon Karate és Íjász
Egyesület eredményeiről Balogh László beszél. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egyre többfelé borul majd be az ég, és bizony eshet
is. A délkeleti szél megerősödhet, de a hajnali fagyok megszűnnek.
Szekszárdon a reggeli 7 fokról 16 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

