06.23 – kedd 15.00
Átadták a Duna Projektben elkészült fejlesztéseket
Már dolgoznak Szekszárdon a szőlőhegyi és a csatári körforgalom
kerékpárútján
Autóval hajtott a vandál a napraforgótáblába
Változékony az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. június 23-án, kedden
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Átadták a Duna Projekt elnevezésű beruházást a Sió torkolati
vízművénél. Ez Magyarország egyik legnagyobb árvízvédelmi munkája.
A fejlesztés több mint 28 milliárd forintból valósult meg, melyet az
Európai Unió támogatott. A beruházás 6 megye 152 települése 510 ezer
lakójának nyújt nagyobb biztonságot. A Duna projekt keretében
megvalósult fejlesztések a Duna teljes magyarországi szakaszán 12
ártéri öblözetet érintenek. A kivitelezési munkálatok eredményeként 25
árvízvédelmi műtárgyat korszerűsítettek vagy építettek fel, több mint 100
km hosszú szakaszon töltéskorona burkolási és burkolat-felújítási
munkát végeztek el. A projekt fontos eleme az 1970-es években épült
Sió-torkolati mű rekonstrukciója, valamint a Bölcskei Árvízvédelmi
Központ modernizációja. (dunaprojekt.hu)
Megkezdődött Szekszárdon a szőlőhegyi- és a csatári körforgalom
közötti kerékpárút helyreállítása. A munkát a környéken élők, a
kerékpárosok és a futók is többször szorgalmazták már. A felújítás során
5700 négyzetméternyi útszakasz újul meg mintegy 30 millió forint
értékben. A kivitelezési munkálatokat a szekszárdi KÉSZ Közúti Építő és
Szolgáltató Kft. végzi. A tervek szerint az iskolaév kezdetére elkészülnek
a munkával. A tervek szerint öt ütemben zajlik a felújítás, ahol éppen
tart, azt a szakaszt lezárják, a lakosság ilyen esetben a párhuzamos
utcákat használhatja. Közben a vízvezetéket is cserélik. További
részletek Ács Rezsőtől, Szekszárd polgármesterétől. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Kocsival hajtottak a napraforgótáblába Dunaszentgyörgyön. A rongálást
a helyi mezőőr vette észre, áll a police.hu jelentésében. A rendőrök rövid
nyomozás eredményeként egy 20 éves fiatalembert állítottak elő, akit

rongálás vétsége gyanújával hallgattak ki, és itt el is hangzott a beismerő
vallomás. (police.hu)
Megkezdte felkészülését 10. szezonjára a PAKSI FC csapata. A fiúk
hétfőn délután találkoztak először a nyári szünetet követően. A
változásokról, távozásokról, új igazolásokról, illetve a közeljövő
mérkőzéseiről Zomborka Zoltán a Paksi FC PR managere tájékoztatja
Önt. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Még borult az ég, de az előrejelzés szerint
nemsoká felszakadozik, és megint süt majd nap. Ám egyelőre bármikor
lehet eső, és a szél is megerősödhet. Szedresen a hajnali 12 fok után 24
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

