03.04 – péntek 15.00
2018-ban kezdődik a Paksi Atomerőmű II. szakaszának építése
Rehabilitációs központot adtak át Szekszárdon
Buszmegállókat renoválnak a megyeszékhelyen
Felszakadozhat az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. március 4-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
2018-ban kezdődik a Paksi Atomerőmű II-es szakaszának építése. Ezt
az üzem teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos jelentette
be egy konferencián. Aszódi Attila szerint a kormány bízik abban, hogy
az európai uniós eljárások megnyugtatóan lezárulnak. Felidézte, az
Európai Bizottság tavaly novemberben döntött mélyreható vizsgálat
indításáról annak kiderítésére, van-e állami támogatás a paksi
beruházásban. A kormánybiztos megismételte, nincs állami támogatás
az új paksi projektben. A magyar álláspont szerint a paksi beruházás
nem versenytorzító hatású, az Európai Unió tagállamaiban lévő
erőművek kapacitásának csak mintegy 0,2 százaléka lesz a két új paksi
blokké - hangsúlyozta. (origo)
Átfogó orvosi rehabilitációt nyújtó megyei centrumot kíván létrehozni a
Tolna Megyei Balassa János Kórház. Ennek részeként adták át a
napokban az intézmény Rehabilitációs Központját, tudóst a teol.hu. A
Balassa-kórházban 2001 óta van mozgásszervi rehabilitáció, kardiológiai
pedig 2007-től. Tüdőgyógyászati rehabilitáció eddig nem volt,
újdonságnak, szakmai előrelépésnek számít. Az elmegyógyászati
rehabilitáció hosszú múltra tekint vissza. A mostani fejlesztés 2012-ben
indult, a konzorciumi támogatás mértéke közel 570 millió forint volt,
amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott további
támogatás 588 millió forintra egészített ki. A C-épületben, a pszichiátriai
szárnyban és a palánki osztályon történt ebből felújítás, illetve fejlesztés.
(teol.hu)
Folytatódik a buszmegállók felújítása Szekszárdon. Tavaly az
önkormányzat önerőből cserélte le pár megálló burkolatát strapabíróbb
térkőre. Még az elmúlt esztendőben a városvezetés pályázatot nyújtott
be a munka folytatására. A projekt 30 millió forintos támogatást kapott a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól. A helyi járatos,

távolsági és az atomerőműbe dolgozókat szállító autóbuszokkal érintett
megállók burkolat felújítását tervezik elvégezni. 18-at alakítanak át, a
munka összköltsége az önerővel együtt valamivel több, mint 46 millió
forint. Jelenleg az alacsonypadlós buszokkal csak úgy lehet megállni,
hogy nagyobb távolságot tart a sofőr a megálló szegélyétől. Az
utasoknak így nagyobbat kell lépniük, ami baleseti kockázattal jár.
Esőben ráadásul a felgyűrődött aszfalton megáll a víz, amelyet a buszok
és autók a gyalogosokra, a megállóban várakozókra fröcskölhetnek. A
felújítás célja, hogy az autóbusz közlekedés feltételei és a szolgáltatás
színvonala fejlődjön, de szándék a járművek valamint az útburkolat
felújítása is. A fel és leszállás akadálymentessé és biztonságossá válik.
(teol.hu)
„UtcArt” néven hirdet fotópályázatot a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális
Központ, melyet a PLACC- Ifjúsági közösségi térben állítanak majd ki
március 25-én. A pályázat témája: Járj nyitott szemmel, a téma az utcán
hever! A fotókat március 6-ig várják. További részletek Varga Dalmától, a
Placc vezetőjétől. - INTERJÚ!!!
Szép eredményeket produkálnak a Bonyhádi BFC csapat tagjai. Még
csak a felkészülés felénél tartanak, de már több meccset nyertek. A
hétvégén futsal meccset játszottak, de a normál foci, és a strand foci is a
csapat erősségei közé tartozik. Beszámoló Bölcsföldi Zoltán,
csapatvezetőtől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egy rövid ideig csapadékmentes időnk lehet. Bár
feltámadhat a szél, de a hétvégén kisüt majd a nap is. Kétyen a hajnali
+2 fokról +13 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

