07.05 – kedd 15.00
Folytatódik Szekszárdon a Mérey Mihály program
Hasznos adományt kapott a Balassa kórház
Folyamatosan vizsgálják az ÁNTSZ munkatársai az engedélyezett,
természetes fürdőhelyeket
Változóan felhős az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. július 05-én, kedden,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Bartina utca felújításával folytatódik a Modern városok program
forrásaiból indult, hárommilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztés
Szekszárdon, amely összesen közel kilenc kilométernyi útszakaszt érint.
Ács Rezső polgármester elmondta, hogy aMérey Mihály program
keretében négy utca burkolatát újítják fel, 15 kilométernyi vízelvezető
épül a szekszárdi borvidéken, és elvégzik a Parászta-patak
mederrendezését is. A most elkezdődött munka során 148 millió forint
értékben több mint 700 méter hosszan újítják fel a belvárosi utca
burkolatát, amelyhez új szegélyeket is építenek. A rekonstrukciót a
Mérey program kivitelezője, a DUNA ASZFALT Kft. végzi. (vg.hu)
Hasznos adományt kapott a Rotary Club szervezésében a Balassakórház onkológiai osztálya. A nürtingeni vöröskereszt 26 modern,
mechanikusan mozgatható kórházi ágyat, valamint 71 felfekvéseket
megelőző légcellás matracot adományozott. A részletekről Pappné
Kozma Krisztina ápolási igazgató helyettes számol be Önnek. INTERJÚ!!!
Az előírásoknak megfelelően továbbra is vizsgálják a természetes
strandok vízminőségét a szakemberek. Tolna megyében változatlanul
két víztesten, a Fadd-Dombori Holt-Duna ágon és Szálkán a víztározó
tóban jelölt ki természetes fürdőhelyet a Szekszárdi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya. Ezek vizéből a nyitás előtt mintát vettek,
illetve az augusztus 31-ig tartó szezon alatt további három alkalommal
vizsgálják a minőségüket. A Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztályának közleményéből kiderül: valamennyi
kijelölt strandon megfelelőnek találták a víz minőségét a nyitáshoz
szükséges mintavétel után. A legutóbbi eredmények pedig szintén
kedvezőek voltak. A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Főosztálya a nem kijelölt, de ismert és rendszeresen fürdésre használt
fürdőhelyeket is számon tartja. Ilyen a Duna jobb partja a Tolna megyei
szakaszon, ugyanakkor a hatóság nem javasolja itt a fürdőzést, hiszen a
folyam vizének mikrobiológiai minősége fürdési szempontból nem
ellenőrzött és a közegészségügyi feltételek sem biztosítottak. A
szekszárdi homokbánya tó vizének minősége szintén nem ellenőrzött,
ráadásul a meder ismeretlen állapota, gyors mélyülése miatt rendkívül
balesetveszélyes, így a fürdőzés itt fokozottan kockázatos. (teo.hu)
Az ifjúsági korosztályosok Miskolcra utaztak az elmúlt hétvégén, hogy
eldöntsék a 2016.évi bajnoki címeket. A Szekszárdi Sportközpont
atlétika szakosztálya 9 sportolót nevezett a bajnokságra. 4 éremmel
jöttek haza, előtte pedig Szombathelyen mutatták meg tudásukat a junior
korosztályosok, akik szintén 4 éremmel gazdagodtak. A részletekről
Scherer Tamás, edző beszél. - INTERJÚ!!!
Ötven millió forintot szán a tanuszodára Tolna. Az önkormányzat ekkora
összegben köt szerződést a fejlesztéshez kapcsolódó beruházási
munkák elvégzésére. A tolnai tanuszoda a kormány 2014-ben
meghirdetett Nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési programja
keretében épül, mintegy 340 millió forintos beruházással, a helyi
gimnázium mögötti területen. Most is javában folyik az építkezés. A
25x15 méteres nagymedencével és egy 10x6 méteres kismedencével
rendelkező létesítmény építési költségeinek jelentős részét az állam
állja, ahogy a működtető is állam lesz. Ugyanakkor bizonyos, a
beruházáshoz kapcsolódó feladatokat az önkormányzatnak kell vállalnia.
Ezen elvégzendő munkák közé tartozik a telken belüli közművezetékek
kiépítése, a telken kívüli közműcsatlakozás, közműhálózat kiépítése, a
telken belüli úthálózat, járda és parkolók építése. Mindez bruttó 46,8
millió forintba kerül a város számára. A fenti feladatok elvégzésére az
önkormányzati tulajdonú Thelena Kft-vel köt szerződést az település
vezetés. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Változóan felhős az ég, térségünkben pedig egy idő
után egyre vastagabb lesz a ború. Elszórtan kell záporokra zivatarokra
számítani. A szél is megerősödhet. Szekszárdon a hajnali 17 fokról 28
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

