2015. október 4. vasárnap
10. Országos Könyvtári Napok a megyei könyvtárban
Újabb orvosi rendelő felújítása fejeződött be
Ülésezett a Tolna Megyei Bűnmegelőzési tanács
Záporokkal tarkított kellemes időnk lesz
Jó napot kívánok, Balogh Tibor vagyok. Október 4-én, vasárnap 15 órakor
következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ferkovics József grafikus és festőművész kiállításával kezdődik a 10.
Országos Könyvtári Napok programsorozat az Illyés Gyula Megyei
Könyvtárban. A részleteket Liebhauser János, könyvtárigazgatótól hallja.
- INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Rövid kivitelezési szakaszt követően fejeződött be az „Egészségügyi
alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon” című DDOP projekt, amely
során megújultak a szekszárdi Kandó Kálmán utcában található,
önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők. 2015 júniusában vette kezdetét
Szekszárdon az egészségügyi alapellátás komplex fejlesztését célzó
projekt, amely során több rendelőintézet is megújult a városban. A
projekt 100 %-os Európai Uniós támogatással valósult meg, összesen
43 503 203 forint állt az önkormányzat rendelkezésére, amelyből
kialakíthattak egy sokkal korszerűbb külsőt és belsőt az épületeken. A
szekszárdi Kandó Kálmán utcai tömbben egy élelmiszerbolt, egy
gyógyszertár és két orvosi rendelő található. A felújítás csak a rendelőket
érintette, melyeknek funkciójából adódóan fontos, hogy teljes körű,
akadálymentes használatuk biztosítva legyen. Ezért a felújítás során
mozgássérült parkoló illetve a rendelők bejáratánál akadálymentes
lépcső és rámpa segíti a megközelíthetőséget. Ezeken túl az épületen
belül is lezajlott az akadálymentesítés, amely során új belső WC-k,
átjárók és nyílászárók is beépítésre kerültek. A fűtési rendszert a
szükséges mértékben kibővítették és átalakítottak. A világítás
korszerűsítése energiatakarékos lámpatestek felszerelésével történt
meg. A rendelő utólagosan homlokzati hőszigetelést kapott, a kopott
belső burkolatokat újakra cserélték, és az épület külső és belső festése
is megvalósult.

Több év után ismét dolgozik gombavizsgáló szakellenőr a paksi piacon,
egyelőre péntekenként reggel 6 és 10.30 között a piacüzemeltető
irodájában. A szakember, Márta Norbert agrármérnökként végzett
Kaposváron,
ám
éppen
akkor,
amikor
megszűntek
a
termelőszövetkezetek, így állás tekintetében nem igazán volt lehetősége.
Kilenc évig a Paksi Rendőrkapitányságon dolgozott vizsgálóként, és
tavaly jelentkezett a Magyar Mikológia Társaság gomba-szakellenőri
képzésére, ahol sikeres vizsgát tett. Ha valaki eladásra visz gombát a
piacra, kötelező bekopogtatnia hozzá, ha saját fogyasztásra szedett
gombát, akkor ugyan nem, de tegye meg, nehogy gombamérgezés
legyen a vége.
A hónap első napján tartotta meg soron következő ülését a Tolna Megyei
Bűnmegelőzési Tanács. Az ülésen többek között az áldozatsegítés
Tolna megyei modelljének fenntartási lehetőségeiről is beszéltek. A
részleteket Farkas Kinga, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense ismerteti Önnel. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
Visszaállítják az egyirányú forgalmat október 5-től, hétfőtől Pakson az
Anna utca alsó szakaszán, a Deák Ferenc és a Munkácsy utca között,
tájékoztatott a polgármesteri hivatal műszaki osztálya. Az eredeti
forgalmi rend visszaállítása miatt fokozott figyelemre kérik a
közlekedőket.
Végül időjárásunkról: Hétfőn napközben többször megnövekszik a
felhőzet, a napsütést szórványosan kialakuló eső, záporeső kíséri.
Szekszárdon a hajnali 11-13 fokot követően délután 22-23 fokos
értékeket mérhetünk.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

