04.07 – hétfő
Tolna megyében is a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerték meg a
parlamenti képviselőhelyeket
Új helyről kapja hamarosan az ivóvizet Szekszárd
Bonyhádi lett az év háziorvosi praxisa
Marad a kellemes meleg
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. április 7-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
A Fidesz-KDNP fölényesen győzött a vasárnapi országgyűlési
választásokon. Tolna megyében is a kormánypárti jelöltek kerültek
ki győztesként. Az 1-es választókerületben, mely Szekszárdot, és
környékét foglalja magában Horváth István nyerte el a képviselői
mandátumot. A 2-es körzetet, azaz Dombóvárt és vonzáskörzetét
Potápi Árpád János képviseli a következő 4 évben a
Parlamentben. A Paksiak és környékbeliek, akik a 3-as számú
választókerülethez tartoznak Hirt Ferencet küldték az
Országgyűlésbe. (teol.hu)
A tegnapi választás Tolna megyei körülményeit, eseményeit dr.
Bartos Georgina a Tolna Megyei Területi Választási Iroda vezetője
foglalja össze a Rádió Antritt hallgatóinak. - INTERJÚ!!!
A Rádió Antritt Regionális híreit hallja. További információink.
A jövő nyártól új helyről kapja az ivóvizet Szekszárd. A teol.hu
tudósítása szerint a Sió helyett a Duna-parton nyitnak kutakat.
Jelenleg is kiváló minőségű a megyeszékhelyen a csapokból folyó
víz, ám ez éves szinten - egy védekezési kényszer miatt - akár 50
millió forintba is kerülhet. Erre egy ideje már nem ad pénzt az
állam. A városvezetés így inkább egy pályázat segítségével új
vízforrás után nézett. A munka 6,5 milliárd forintba kerül, de mivel
megnyerték erre a támogatást, így nem kerül semmibe az új kutak
létesítése a városnak. Ennek értelmében a Duna partjára parti
szűrésű kutak települnek, a folyótól 15-20 méterre. A belőlük nyert
vizet viszik aztán a tisztítóműbe. Ez Bogyiszló határában lesz. Egy
12-13 kilométeres távvezetéken jut el a meglévő szekszárdi
telepre, és onnan osztják el a városi hálózatba. A műveket,

tározókat, nyomásfokozókat mind összekapcsolják az új bázissal.
A munkának hamarosan nekiállnak, a tervezett átadás 2015
május 31. (teol.hu)
Bonyhádi lett az Év Praxisa a Kárpát medencében. Ez egy igen
rangos elismerés, melyet háziorvosok kaphatnak. Az Országos
Alapellátási Intézet 4. alkalommal hirdette meg pályázatát,
amelyre összesen 170 jelölés érkezett. Nemcsak páciensek,
hanem önkormányzat és idősotthon is javasolt háziorvost a
pályázaton való részvételre, hogy kiemeljék példás
szerepvállalását. A zsűri ezek után kiválasztotta azt a 10
magyarországi és 10 határon túli háziorvost, akikre egy internetes
portálon lehetett szavazni. Előbbinél dr. Molnár Mária, a határon
túli magyaroknál a székelyudvarhelyi dr. Orbán Klára végzett az
élen. (teol.hu)
Átadták Mórágyon a megújult Közösségi Házat. A munkákra 21
millió forintot költöttek el. Az épület megvásárlását még az előző
képviselő testület döntötte el, a külső felújításával már 2011-ben
végeztek. Most a belső terek modernizálását fejezték be. A
szükséges pénz nagyrészét pályázatokból teremtették elő, míg az
önerőt a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Testület biztosította. Az
épület igazi közösségi tér lehet, kiállításoknak, programoknak ad
majd otthont. (teol.hu)
Ismét sikeres időszakot tudhat maga mögött a Pusztacsehi
Népfőiskola. Immár a 14. évfolyamát zárta az intézmény.
Szervezője, Gazdag Ferenc pedagógus azt mondta, igen sokrétű
volt a program, mind a 12 tervezett előadást megtartották.
Összesen 300 részvételt regisztráltak, a hallgatók közül 28 a záró
alkalmon oklevelet is kapott, mert az előadások több mint felén ott
volt. (teol.hu)
Egy mániákusan szerelmes pasinál nincs rosszabb. Ezt egy
dombóvári asszony nagyon jól tudja. Szakított párjával, erre a férfi
500 sms-t küldött neki, hátha így vissza tudja szerezni. Ezt még
telefonhívásokkal is megfejelte. A nőnek nem volt más választása,
mint, hogy a rendőrségtől kérjen segítséget. Zaklatás miatt
indítottak a férfi ellen eljárást. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Egyre jobban melegszik az idő, néha már
kora nyáriasnak tűnik. Bár jönnek-mennek a felhők, de Tolna
megyében sem kell számottevő csapadékra számítani. A
napsütéssel azért már óvatosnak kell lenni, mivel az UV sugárzás
meghaladhatja az erős fokozatot. A térségben 20 és 23 fok között

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

