08.04 – csütörtök 15.00
15 betöltetlen háziorvosi praxis van Tolna megyében
Kezdődik a dombori triatlon verseny
Bonyhádon megújulnak az oktatási intézmények
Még marad a szép idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. augusztus 4-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Tolna megyében jelenleg 15 tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van. A
legrégebbi, közel 11 éve betöltetlen gyulaji, de a nagyobb városokban,
így Dombóváron, Tolnán vagy Szekszárdon is gondot jelent az orvosok
hiánya. Országosan körülbelül 300 háziorvos hiányzik. A háziorvosok
bizakodóak abban, hogy a hónapokkal ezelőtt beígért 10 milliárdos
plusztámogatást mégis csak megkapják így augusztus elején. Dr.
Schranz Róbert háziorvos, a Tolna Megyei Orvosi Kamara titkára a
teol.hu-nak elmondta, év eleje óta ígérik a támogatást, annyit hallani
most, hogy már úton van a pénz. Praxisonként 130 ezer forint az összeg
ami jut. Ha egy praxisban minimum ketten dolgoznak - egy orvos és egy
asszisztens -, akkor ez az összeg megfeleződik, vagyis 65 ezer lesz
belőle, és ezt kell hat hónapra visszaosztani. (teol.hu)
Pénteken kezdődik a dombori triatlon verseny. Hangos meghívó Halasi
Ivett főszervezőtől. - INTERJÚ!!!
Játszótér lett a Dombóváriak Kihívás napi nyereményéből. Ugyanis az
eseményen a településen élők voltak az egy időben legtöbben
sportosak. Az önkormányzat félmillió forinttal jutalmazta ezt. A játékokat
ebből a pénzből vásárolták, és az eszközöket az apukák rakták a végső
helyükre. Az új játszóteret a napokban avatták fel. Berta János
önkormányzati képviselő a teol.hu-nak elmondta, hogy felajánlás is
érkezett, így hamarosan egy csúszdája is lesz a gyerekeknek.
Hozzátette: a szülők felajánlása nélkül legalább 150 ezer forintba került
volna a kivitelezés, ám a segítségük révén a nyereményből 100 ezer
forint az újdombóvári iskolának is jutott. (teol.hu)
Felújítják Dombóváron a Pannónia utca 5. szám alatti húszlakásos
önkormányzati ingatlan függőfolyosóit. Szabó Loránd polgármester
elmondta: három évvel ezelőtt egyszer már szükség volt a

megerősítésre, mostanra azonban elengedhetetlenné vált a renoválás,
mivel teljesen tönkrementek a vasbeton gerendák. A munkálatok során
úgynevezett homlokzati függönyfalat is kap az épület, így a zaj- és
hőszigetelés is megoldódik, tudósít a teol.hu. A hamarosan kezdődő 30
millió forintos beruházásnál szintenként haladnak majd, a lakásokban
élőknek viszont ki kell költözniük, amíg az emeletükön dolgoznak. Ez azt
jelenti, hogy nagyjából három hétre kell elhagyniuk az otthonaikat. Akiket
ez idő alatt a rokonaik nem tudnak elszállásolni, azoknak az
önkormányzat biztosít átmeneti lakhelyet. A felújítás költségeit a lakók
által befizetett bérleti díjakból fedezi a város. (teol.hu)
Színes programokkal készül Bátaszék. Erről és a polgárőrnap
részleteiről Dr. Bozsolik Róbert polgármester tájékoztatja Önt. INTERJÚ!!!
Az iskolakezdésre készülve a szokásos tisztasági festés mellett
felújítások is zajlanak a bonyhádi önkormányzat fenntartásában levő
oktatási intézményekben. A Széchenyi István Általános Iskolában a
tanári szoba részén 18 leromlott állapotú fa ablakot cserélnek
műanyagra, valamint két tanterem és a fizika előadó PVC burkolata is
megújul, írja a teol.hu. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola régi
tornatermének emeleti öltözőjét kifestik, a felvezető lépcső burkolatát
felújítják, valamint befejezik a magastetőn már tavaly elkezdett
javításokat. A Liget oviban egy dolgozói illemhelyet alakítanak ki a
meglévő mellé, amit a létszám indokol. Megújulnak a PVC burkolatok a
Liget ovi mellett a Szélkakas oviban is. A Bonyhád-majosi Napsugár
óvodában az északi oldal ablakait cserélik le. Az alapvető, minden
nyáron elvégzendő karbantartási munkák, valamint a fent említett
felújítási beruházások megközelítően 14 millió forintot tesznek ki.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: A folytatásban is sok napsütésre, és nagyrészt
csapadékmentes időre lehet számítani. Egészen addig amíg majd meg
nem érkezik egy időváltozást hozó hidegfront, de az még odébb van,
addig élvezze ki a szép időt. Szekszárdon a hajnali 20 fokról 33 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

