08.22 – péntek 15.00
Útfelújításba kezdenek Dombóváron
Fejlesztik Szedrest
Simontornyán javában épül a szennyvízelvezető
Őszies hőmérsékletek várhatóak a hétvégén
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. augusztus 22-én,
pénteken5 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Indul a nagy útfelújítási program Dombóváron. Az önkormányzat el is
fogadta az erről szóló közbeszerzési eljárást. Ezt a KOVI-95 Építő
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft nyerte meg. A megállapodás alapján a
IX. utca – Kapos híd között végeznek útszélesítést, míg a beruházás
második részeként a Fő utca I. és II. utca közötti szakaszának burkolatát
újítják fel. A harmadik elem a szőlőhegyi Garay feljáró burkolatjavítását
foglalja magában – áll a teol.hu beszámolójában. A Rajk László utca
középső 50 méteres szakaszán pedig aszfaltos útburkolat kiépítését
tervezik, vagyis az utca alsó és felső részén korábban elkészült aszfalt
burkolatok összekapcsolása a feladat. Mindez 19 millió forintból jön ki. A
munkának már ebben a hónapban neki is állnak, és a tervek szerint
október közepén végeznek is vele. (teol.hu)
Rengeteg fejlesztés előtt áll Szedres. Sürgető az óvoda bővítése,
átépítése, a szükséges tervvel és az építési engedéllyel már rendelkezik
az önkormányzat. A volt katolikus iskolát közösségi házzá, könyvtárrá
alakítanák át, de sor kerülne a művelődési ház és a polgármesteri hivatal
renoválására is. Közben a végéhez közeledik az iskola épületének
energetikai korszerűsítése, és állnak az új sportöltöző falai is, olvasható
a teol.hu összefoglalójában. (teol.hu)
Simontornya utcái a jelenleg zajló szennyvízelvezető és szennyvíztisztító
beruházás idején nem csak a jól ismert szabad teret jelentik a nyári
szünetüket töltő gyerekek számára, hanem munkaterületet is, annak
minden veszélyével együtt. Munkagéppel dolgoznak, a teherszállító
autók száma megnőtt. A víztartási próbák ideje alatt a csatorna fedelek
fel vannak nyitva és a csatornában víz gyűlik fel, a megszokott
útvonalakon sok helyen találkozni árkokkal, lukakkal. A kivitelezési
munkák ez év április elején kezdődtek, jelenleg egyszerre 6 utcában
dolgoznak a kivitelezők, emiatt forgalomkorlátozás is van. A projektről

bővebben Csőszné Katz Edit, Simontornya polgármestere beszél. INTERJÚ!!!
Ön a rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink!
Rendhagyó tanóra lesz holnap délután fél 5-kor, Szekszárdon a Luther
téren. Azt lehet itt majd elsajátítani, hogy ki-ki hogyan élhet boldogan a
veszélyeket elkerülve. Az előadással egybekötve Sváb nemzetiségi
napot is tartanak. A részletekről Slezák Klára, A Harmadik Évezred
Tolna Megyéje Egyesület elnöke tájékoztatja a hallgatókat. - INTERJÚ!!!
Óvatosan a parkolással Pakson. Több utcában is megállási tilalom lesz
érvényben a városban a szombati, Újpest FC elleni bajnoki foci meccs
idején. A rendőrség tájékoztatása szerint 13 és 20 óra között a Toldi és a
Sport utcában, valamint a Fehérvári út Pacsirta utca és Toldi utca közötti
szakaszán mindkét irányból megállási tilalom lesz érvényben. Az
autósokat arra kérik, hogy járműveikkel ne parkoljanak a jelzett területen.
Az említett helyekre egyébként is csak azt engedik be, aki ott lakik és azt
igazolni is tudja. Az otthagyott járműveket a rendőrség elszállítja.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Bár amikor a naptár még augusztus végét mutatja
nem illik ilyet mondani, de kissé őszies idő lesz a hétvégén. Bár
viszonylag sokat süt majd a nap, de lesznek felhők az égen, melyekből
bizony eshet is az eső. Hidegfrontok teszik ezt ismét velünk. Ezek
hatására lesznek csípősek a reggelek, és a csúcsok sem várhatóak
torony magasan. Az előrejelzés szerint szombaton Sióagárdon a hajlani
15 fok után 26 fokig melegszik a levegő, míg vasárnap 13 fok lesz a
minimum, a legtöbb pedig 22 fok.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

