04.03 – péntek 15.00
Konzultáció sorozat indul Szekszárd jövőjéről
Próbaüzem a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító
programban
Lezárult a tűzoltás-vezetői tanfolyam
Változékony az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. április 2-án,
csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A fejlődés lehetőségeit beszéli meg a lakossággal Szekszárd vezetése.
Ács Rezső polgármester bejelentette, hogy egy konzultáció sorozatot
indítanak, Szekszárd 2020 címmel. Az egyes szekszárdi egyéni
választókerületek képviselői fórumot tartanak, ahol ismertetik
választóikkal az utóbbi években lezajlott fejlesztések eredményeit,
valamint az önkormányzat céljait és elképzeléseit a további fejlesztéssel,
fejlődéssel kapcsolatban. Ezt követően várják a lakosság véleményt,
igényeit és elképzeléseit a munkahelyteremtéstől kezdve a sporton át a
tömegközlekedésig, bármely témakörben. Ács Rezső hangsúlyozta: a
cél az, hogy a fiatalok itt maradjanak, illetve visszaköltözzenek a
városba. Ennek érdekében sikeres várost kell építeni. A fórumok helyét
és idejét felsoroló meghívókat a napokban kapják kézhez a szekszárdi
polgárok. A részvétel nem választókerülethez kötött, azaz bárki
bármelyik rendezvényre ellátogathat. De kifejtheti a véleményét levélben
is, melyet a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni vagy
elektronikus formában a szekszard2020@szekszard.hu címre. (teol.hu)
Bonyhád is segítséget ajánl Kárpátaljának. 2 millió forintnyi támogatást
juttat el a település a nehéz helyzetbe került, magyarok lakta ukrán
régiónak. Tovább részletek Filóné Ferencz Ibolyától, Bonyhád
polgármesterétől. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Javában tart a húsvéti fokozott közúti ellenőrzés. A rendőrök most szinte
mindenkit megállítanak. Aki szabályosan közlekedett, nomeg nem
mutatott ki nála semmit sem a szonda, az ma ajándékot kapott a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól. A kis csomagban

láthatósági mellény, és sör van, természetesen alkohol mentes, mondta
el Huszti Gábor, rendőr főhadnagy, szóvivő. - INTERJÚ!!!
Elkezdődött a próbaüzem a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító
programban. 13 település jut így tisztább ivóvízhez. 2010 óta folyt az
előkésztés, és az elmúlt év szeptemberében megkötötték az
együttműködési szerződést a kivitelezővel, ami után elkezdődhetett a
munka. Mostanra elkészültek az új kutak, a négy új vízmű-telep és
megépült mintegy 40 kilométernyi ivóvíz-távvezeték, illetve elkezdődött a
meglévő vezetékek rekonstrukciója. Május végére így már az új
minőségű, az Európai Uniós előírásoknak megfelelő vizet fogyaszthatja
a lakosság. A beruházásnak köszönhetően több mint 15 ezer ember
egészséges ivóvízzel való ellátása válik biztosítottá. A fejlesztés több
mint 2 milliárd 800 millió forintba került, melynek 83 százaléka
támogatás. (teol.hu)
Sikeres vizsgákkal fejeződött be a tűzoltás-vezetői tanfolyam a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. A vizsgázóknak egy 60
pontos tesztlapot kellett kitölteniük, majd egy-egy szituációs feladat
során kellett bizonyítaniuk a felkészültségüket. A feladat lehetett közúti
baleset, pincéből mentés, vagy épület-, gépjármű- esetleg garázstűz. A
vizsgát tizenhatan teljesítették, ők dr. Hábermayer Tamás tűzoltó
alezredes igazgatóhelyettestől vették át azt a tanúsítványt, mely
feljogosítja őket a tűzoltásvezetői feladatok ellátására – mondta el Boros
Brigitta megyei katasztrófavédelmi szóvivő a teol.hu-nak. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Nem lesz túl meleg a húsvét, sőt. Mindhárom napra
a változóan felhős ég lesz a jellemző, azaz hol elborul, hol meg kisüt a
nap. Persze bármikor eleredhet az eső, a szél pedig továbbra is erős
marad. Madocsán holnap a -1 fokos hajnal után 13 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

