03.01. – péntek 15.00
Már nincs látogatási tilalom a Dombóvári kórházban
Nagyon sok tűzeset volt a megyében
Már dolgoznak a tamási ökoturisztikai projekten
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. március 1-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Az év nyolcadik hetében Tolna megyében tovább csökkent az
influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma, a megbetegedések
aránya azonban még mindig meghaladja a járványküszöböt - tudatta a
Tolna Megyei Kormányhivatal. Mint írják, az Influenza vírus okozta
súlyos megbetegedés gyanúját, illetve járványt továbbra sem jelentettek.
Szövődményes esetek miatt kórházi felvételről, halálozásról nem
kaptunk értesítést. A Dombóvári Szent Lukács Kórház vezetősége
február 27-től feloldotta a látogatási tilalmat, a Tolna Megyei Balassa
János Kórházban, valamint a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézetben
továbbra is érvényben van a látogatási tilalom. (orinetpress)
Tíz tűzeset történt kedden Tolna megyében, ebből nyolc alkalommal
szabadtéri
tüzekhez
riasztották
a
lánglovagokat.
ZombaParadicsompusztán, Hőgyészen, Keszőhidegkúton, Izményben, Páriban,
Medina-Szőlőhegyen és Szekszárd közelében is avar, gaz, vagy éppen
nádas kapott lángra kisebb-nagyobb területen. Ezen tüzek nagy része is
megelőzhető lett volna, ha betartanának pár szabályt, mondta Boros
Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
– INTERJÚ!!!
Az állami Pro-M Zrt. építheti ki a paksi atomerőműben az egységes
digitális rádiórendszert, nettó 3 milliárd 932 millió forintért. Az előzetes
versenyfelhívás nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét az
ajánlatkérő MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közölte az uniós közbeszerzési
közlönyben. A Napi.hu azt írja, hogy az egyetlen ajánlattevő Pro-M Zrt. a
becsült 3 milliárd 646 millió forint helyett 3 milliárd 932 millió forintért
vállalta a kiépítést. (napi)
Idén is megszervezik Szekszárdon az Anonim alkoholisták regionális
találkozóját, ez szombaton lesz. Immár 11 alkalommal rendezik ezt meg,
és az ország számos pontjáról, közel fél ezer immár egy jó ideje józan

alkoholista gyűlik össze, hogy megosszák egymással tapasztalataikat,
történeteiket. További részletek Jánostól, aki maga is egy a résztvevők
közül. – INTERJÚ!!!
Már a kivitelező dolgozik a tamási ökoturisztikai projektben fejlesztendő
túrapont területén. A túrapontot az Aqua Holding Kft., a látogatóközpont
esetében a PSN Építőipari Kft. emberei építik. Az ökoturisztikai
látogatóközpontot a miklósvári parkerdőben húzzák fel. A kétszintes
létesítmény kiállítótereiben a látogatók interaktív módon ismerhetik meg
Tamási történelmi múltját, valamint a térség növény- és állatvilágát. A
túrapontot a tamási termálfürdő környezetében hozzák létre, az lesz a
feladata, hogy a városba látogató turistákat információkkal lássa el,
jegyeket árusítson a látogatóközpontba, továbbá vendéglátóipari
szolgáltatásokat is nyújtson. A 444 millió forintos pályázati összeg
harmadik fő elemét a Fenyvesben található, elavult műszaki állapotú
kilátó egyedi tervezésű rekonstrukciója jelenti. Az új idegenforgalmi
célpontok a tervek szerint már nyáron fogadhatják az érdeklődőket, írja a
teol.hu. (teol)
Március 10-én első ízben szervezi meg a Borvidék Futóegyesület a
SIXÁRD elnevezésű kettő, négy és hat órás futóversenyt a
megyeszékhelyen. A versenyt a belvárosban, egy 1021,5 m-es
aszfaltkörön rendezik meg. Ezen a napon a szervezők az ott élők
türelmét és megértését kérik, mondta Márkus István, a rendezvény egyik
főszervezője. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: főként nyugaton alakulhatnak ki záporok.
Változóan felhős lesz az ég, több napsütés keleten ígérkezik. Az
északias szelet élénk lökések kísérhetik, írja az időkép. Szekszárdon a
hajnali +5 fokról +10 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

