03.31 – péntek 15.00
Kitakarítják Szekszárdot
Kiadta a paksi bővítéshez szükséges telephelyengedélyt az
Országos Atomenergia Hivatal
Elkezdődik az amerikai foci szezon
Végre csodásan alakul a hétvége időjárása
Jó napot kívánok, Veress Liza vagyok! 2017. március 31- én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Kitakarítják a várost. Harmadik alkalommal szervezi meg Szekszárd és
az Alisca Terra Kft. a tavaszi nagytakarítást a megyeszékhelyen. dr.
Haag Éva alpolgármester a Garay téren tartott sajtótájékoztatót, ahol
elmondta, hogy április 7-én és 8-án várnak minden önkéntes
lakóközösséget, iskolát, vállalatot, akik segítenek rendbe tenni
környezetüket, a közelükben lévő parkokat, játszótereket és más
közterületeket. A felhívás már megjelent a város honlapján is, és már
jelentkeztek iskolák, óvodák is. Hamarosan felkerül a negyvenhat
gyűjtőhely listája a város és az Alisca Terra honlapjára, ahonnan a kft. az
összeszedett hulladékot elszállítja, pénteken 17, szombaton 14 órakor. A
gyűjtőknek kesztyűt és szemeteszsákot biztosítanak, de csak azoknak,
akik előzetesen regisztráltak.
Kiadta a paksi bővítéshez szükséges telephelyengedélyt az Országos
Atomenergia Hivatal - mondta az InfoRádiónak a paksi atomerőmű
teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos. Aszódi Attila
rendkívül fontos mérföldkőnek nevezte a döntést. A szakember arról
beszélt: adott minden olyan paraméter, amelynek alapján az új blokkok
műszaki terveit el lehet készíteni és remélhetőleg rövid időn belül
meglesz a környezetvédelmi engedéllyel kapcsolatos másodfokú döntés
is. Felhívta a figyelmet arra, hogy március elején az Európai Bizottság
már jóváhagyta a projektet. Úgy vélte: az előkészítő építkezési feladatok
már 2018-ban elkezdődhetnek.
Kibővíti a város az együttműködését a megyei kórházzal. Precedenst
teremtett a szekszárdi önkormányzat és a megyei kórház azzal, hogy
megállapodásukat szerződésben rögzítették, erről a Teol tudósít. Azt
írja, a közgyűlés szerdai döntése értelmében a két fél kibővíti
együttműködését. Ács Rezső polgármester elmondta, hogy az

országban ehhez hasonló megállapodást önkormányzat és kórház nem
kötött még.
Jól vagy még jobban teljesítette célkitűzéseit a Szekszárdi
Rendőrkapitányság, derült ki a 2016-os évre vonatkozó beszámolóból.
Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető a szerdai szekszárdi közgyűlésen
kiemelte: az emblematikus bűncselekményekben növelték a
nyomozások eredményességét. Az eredményességet az is bizonyítja,
hogy csökkent a vagyon elleni és a közterületen elkövetett
bűncselekmények száma. Beszámolt a képviselőknek múlt évi
munkájáról a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szekszárdi
kirendeltsége is. Kiefaber Gábor kirendeltség vezető tájékoztatása
szerint csökkent a tűzesetek száma, ipari létesítményben pedig nem
történt jelentős tűzeset. Huszonöt százalékkal több volt ugyanakkor a
műszaki mentés, ezért elsősorban a viharos időszak okolható.
Egy uszály rakterébe esett egy férfi csütörtök kora délután a FaddDombori kikötőben. A hordágyhoz mentőköteleket erősítve húzták fel a
mélyből a sérültet, átadták a mentősöknek, akik kórházba szállították. A
szerencsétlenül járt férfi egy aknafedelet akart eltolni, mikor mintegy
négy métert zuhant és a baleset következtében mindkét lábát eltörte. A
mentőszolgálat munkatársai le tudtak menni az uszály rakodóterébe,
hogy ellássák a sérültet, felhozni azonban nem tudták a mélyből. A
műszaki mentéshez a tolnai önkormányzati, a szekszárdi hivatásos és a
faddi önkéntes tűzoltók érkeztek a Dombori kikötőbe, akik a hordágyhoz
mentőköteleket erősítve húzták fel a mélyből a sérültet, átadták a
mentősöknek, akik kórházba szállították.
20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a KSC az
önkormányzattól. Eleinte csak kölcsönbe kapták a pénzt, addig míg az
MVM Atomerőmű Zrt.-től megérkezik a támogatás. Ugyanis sajnos az
Atomerőmű nem adhat sportra támogatást, ahogy eddig minden évben
tette. Szabó Noémi a KSC edzője számol be a részletekről. INTERJÚ!!!
Beindulnak az amerikai foci képviselői is. A szezonnyitó meccsüket
vasárnap tartják. Az első harcról Szabó Ferenc a Szekszárdi a Bad
Bones vezetője számol be. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Csodás tavaszi napok jönnék. Végre eljön amire
várt. Hétvégén derült, ragyogóan napos, száraz idő lesz. Viszont több
helyen megélénkül a DK-i szél, de nem lesz zavaró. Szekszárdon 20 fok
körül alakul majd a hőmérséklet.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

