2015. június 27. szombat
Elkezdődött a próbaüzem Szekszárd új ivóvízbázisánál
Megújultak a bátaszéki orvosi rendelők
Százéves a védőnői szolgálat
Fokozott ellenőrzés Tolna Megye közútjain
Ismét egy hidegfront érkezik
Jó napot kívánok, Komáromi Éva vagyok. Június 27-én, szombaton
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása” című KEOP-pályázat kapcsán sajtótájékoztató keretében Ács
Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere és Katona Ferenc
az ERÖV Zrt. műszaki igazgatója bejelentette, hogy megkezdődött a
próbaüzem. A faddi Duna-parton összesen 8 kutat fúrtak, ezek homokos
talajon keresztül szűrik meg a vizet és egy közel 10 km – es vezetéken
juttatják el a Bogyiszlói Víztisztító telepre. Onnan egy szintén 10 km – es
vezetéken keresztül jut el a tisztított viz a szekszárdi bogyiszlói úti vízmű
telepre. A Bogyiszlói vízmű telepről a tisztított víz csak akkor mehet
tovább, ha itt helyben már megfelelő minőségűvé alakították,
ózongenerátor segítségével, amely ózon oxidációs eljárással működő
vas- és mangántalanító technológiával, illetve magas szénszűrő
rendszerrel tisztítja meg a vizet a nemkívánatos szennyeződésektől. A
napi tízezer köbméter kapacitású kutak a jelenlegi adatok szerint 70 % ban a Duna parti szűrésű vizét, 30 %-ban háttérvizet termelnek majd.. Az
új vízbázis 3,9 milliárd forintos európai uniós támogatással valósul meg
és 80-100 évre biztosítja majd a megfelelő minőségű ivóvizet a
megyeszékhely lakosságának. A három hónapos próbaüzem során a
tisztítási technológia beszabályozását követően a népegészségügyi
szervezetnek egy hónapon át napi mintavételekkel kell igazolni, hogy
tiszta, jó minőségű ivóvíz kerül a szekszárdi lakossághoz. A próbaüzem
a terveknek megfelelően halad, a pályázat kivitelezési szakaszának
végső határideje 2015. szeptember 30.
Megújult Bátaszéken a Budai u. 61. szám alatt található gyermekorvosi
rendelő, védőnői szolgálat, valamint a Kossuth utca 54/1. szám alatt
található háziorvosi, fogorvosi rendelők, illetve az orvosi ügyelet. Az
egészségügyi alapellátást biztosító épületek felújításával a funkciók
ésszerűbbé, szervezettebbé váltak, és javult az infrastrukturális

ellátottság színvonala is. A felújításról Dr. Bozsolik Róbertet, Bátaszék
polgármesterét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Százéves a védőnői szolgálat, ebből az alkalomból ünnepi konferenciát
tartottak a Vármegyeháza dísztermében. Dr. Németh Lídia megyei
tisztifőorvos ünnepi beszédében felvázolta, hogyan alakult ki hazánkban
a védőnői hálózat. A jelenlegi helyzetről elmondta, az egészségügyi
ágazaton belül a védőnői szakma az, amely leginkább a prevencióra
épül. Tolna megyében egy védőnőre száztíz család jut, és négy
családvédelmi szolgálat van. A születések száma az elmúlt években –
éves viszonylatban – nem érte el a kétezret. A csecsemő-halandóság öt
ezrelék körül alakul, a koraszülések aránya pedig évek óta 7,5 százalék.
Azokon a településeken, ahol nehéz eljutni egy-egy nőgyógyászhoz ott a
védőnők önállóan végzik a kenetvizsgálatot. A megyében harmincnyolc
védőnő van erre felkészítve. A rendezvény végén elismeréseket adtak át
az adott települések polgármesterei: húsz szekszárdi védőnőnek, a
Paksi Gyógyászati Központ két, a bölcskei, a dunaföldvári, a kölesdi, a
magyarkeszi, a tamási és a döbröközi önkormányzat egy-egy védőnőnek
köszönte meg a munkáját.
Tolnán is nagy az érdeklődés a nyári önkormányzati diákmunka iránt.
Általában több a jelentkező, mint amennyi foglalkoztatására lehetőség
van tudtuk meg Ezerné Dr. Huber Évától, Tolna Város jegyzőjétől. 0:35
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és helyi szervei három napos
fokozott ellenőrzést tartanak a hétvégén megyénk közútjain. A
részletekről Molnár Ágnes rendőr őrmestert, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Híreink végén egy kis sport: A Paksi Fc összesen hat felkészülési
mérkőzést játszik, mielőtt elkezdődne a következő bajnoki szezon.
Előzetesen három hazai, illetve három külföldi csapattal mérték volna
össze tudásukat. Ez annyiban változott, hogy a Zalaegerszeg helyett egy
újabb horvát gárdával, az NK Osijekkel fognak majd játszani. A klub a
horvát élvonalhoz tartozik, negyedik helyen zárták a bajnokságot. Az
első felkészülési mérkőzést most csütörtökön játszották a ciprusi
bajnokság 3. helyén álló csapatával, az Apollon Limassollal. A mérkőzés
1-1-es döntetlennel zárult. A felkészülési mérkőzés sorozat a mai napon

17 órakor folytatódik Budapesten, ahol a paksiak ellenfele a Budapest
Honvéd csapata lesz.
Térségünk időjárásáról: Vasárnap Gyakran lesz erősen felhős az ég, és
eleinte nyugaton, később a keleti országrészben alakulnak ki záporok,
zivatarok. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az ÉNy-i
szél. Hidegfront érkezik. A hajnali 11-13 fokról napközben 23-25 fokig
emelkedik a hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

