07.02 – csütörtök 15.00
Hamarosan tervezni kezdik a Kalocsa és Paks közötti hidat
Pályázati pénzből teszi rendbe hídját Izmény
Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Pakson
Marad a nyár
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. július 2-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Már egészen biztos, hogy lesz híd Paks és Kalocsa között. Csak az
előkészítő munkálatokra közel 900 millió forintot különített el a kormány.
Az ehhez szükséges tanulmányoknak szeptember 30-ig kell
elkészülniük. A Magyar Közlönyben megjelent kormány határozat szerint
a megvalósítási és helykijelölési tanulmánynak ki kell terjednie a közúti
hídra és a szükséges hálózatfejlesztésre, valamint vizsgálni kell annak
vonzatait is, ha vasúti közlekedésre is alkalmas átkelőt építenek. Lázár
János Miniszterelnökséget vezető miniszter május 14-én jelentette be,
hogy döntés született egy új Duna-híd építéséről az atomerőműberuházáshoz kapcsolódóan. A hírek szerint 40-45 tonna teherbírású,
kétsávos, leállósávval, kerékpárúttal rendelkező átkelőt tervez a
kormány, ami hozzávetőleg 35-40 milliárd forintba kerül. Amennyiben a
közúti mellett vasúti átjárást is biztosít, az megduplázhatja a költségeket.
A terv az, hogy az atomerőmű-építés kezdetére, 2018-ra adják át az
átkelőt. (teol.hu)
Együttműködési megállapodást kötött Bonyhád Város Önkormányzata
és a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az együttműködés
részleteiről Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere beszél. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Pályázati segítség kell Izménynek. A tavalyi heves esőzések
megrongálták a Fő utca 31. alatt található játszótér partfalát, illetve a
település három hídja közül kettőben komoly károkat okoztak a viharok.
Az egyiket például teljesen újjá kell építeni, de erre támogatás nélkül
nincs lehetősége a településnek. A község pályázott a vis maior keretből
lehívható összegre, amelyből már zajlik a támfal helyre állítása. A
munkálatok jól haladnak, napokon belül elkészülhet a virágokkal

teleültetett mellvéd. A feladatot egy mohácsi cég kapta. Izmény 10 millió
66 ezer forintot kapott az alapból, ez az összköltség mintegy 70
százaléka, a maradék 30 százalék önerőt az önkormányzat biztosította.
A kisebb károkat szenvedett híd felújítása is a tervek szerinti ütemben
zajlik, heteken belül visszanyerheti eredeti állapotát az építmény.
(teol.hu)
Városi ünnepséget rendeztek Pakson az egészségügyben dolgozók
számára, ezzel köszönve meg áldozatos munkájukat. A Pongrácz
Sándor-díjat idén dr. Barok Józsefnek ítélte a városvezetés. Paks
nevében a polgármester köszönte meg az egészségügyben dolgozók
munkáját a számukra rendezett városi ünnepségen. Süli János
hangsúlyozta, nagyon szeretné, ha Pakson megvalósulna a
betegközpontú gondolkodás, amely véleménye szerint legjobban
hiányzik a magyar egészségügyből. (teol.hu)
A Király Gábor Nemzetközi Kapusiskola június 29 és július 3 között
országjáró körútra indult. Ennek szerdán volt a szekszárdi állomása. A
körút célja, hogy megismertesse a Kapusiskola értékrendjét, edzés
módszereit, de ne csak a 10-22 év közötti kapusokkal, hanem a
kapusedzőkkel, és más labdarúgó szakemberekkel is. A szekszárdi
programról Polyák Antalt a Szekszárdi UFC kapusedzőjét hallja. INTERJÚ!!!
Bátaszék második helyezést ért el, és különdíjat is kapott a Nemzeti Bor
Maratonon. A megmérettetést a lakosság arányához mérten a legtöbb
embert megmozgató település – Soltvadkert – nyerte. Bátaszéket május
23-án, délután érintette a maraton útvonala. Az esős idő ellenére 246
sportszerető futotta le a távot. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Száz ágra süt a nap, és ez a folytatásban is így
marad. Mutatóban van csak pár felhő az égen, csapadékra sem kell
számítani. Őcsényben a hajnali 16 fok után 31 fok körül alakul a csúcs.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács támogatásával a
Magyar Média Mecenatúra program keretében.

