08.01 – hétfő 15.00
Megújult a hidroglóbusz Szakályban
Sikeres volt a második Pincefalu fesztivál
Új plébános Bátaszéken
Visszatér a szép idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. augusztus 1-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Közel 6 millió forintos összköltséggel újulhatott meg a szakályi
hidroglóbusz az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. beruházásában. A víztorony az
1973-as építése óta bekövetkezett elhasználódás miatt már nem tudta
teljes mértékben garantálni az ellátás mennyiségi és minőségi
követelményeit. A felújítás során teljes tisztításon esett át a víztér, a
fémszerelvényeket javították, felújították, szükség esetén cserélték.
Teljesen átalakították a fenékleürítő rendszert, a víztér három rétegű,
élelmiszeripari alkalmazáshoz engedélyezett műgyanta bevonatot
kapott, megvalósult az elektromos szerelvények teljes felújítása. A víztér
alumínium burkolatát javították, újraszegecselték, lecserélték a
tartókötélrendszert, valamint felújították a kötél feszítőműveket. A
rekonstrukció három hetes időtartama alatt hidroforos nyomástartással
biztosították a zavartalan ellátást. Törő Péter polgármester köszönetét
fejezte ki a beruházásért, és hangsúlyozta, jó döntést hoztak, amikor a
társasághoz csatlakoztak. (teol.hu)
Két korábbi program összegyúrásából született meg a második Pincefalu
Fesztivál. A falu hangulatos présházsorán a korábbi galamb- és
nyúlételek gasztrofesztiválját és egy könnyűzenei fesztivált házasítottak.
A részletekről Botosné Verba Ágnes, főszervező mesél Önnek. INTERJÚ!!!
Új plébánosuk van a bátaszékieknek és a hozzá tartozó kilenc
településnek Kürtösi Krisztián személyében. A fiatal pap Döbröközről
érkezett Bátaszékre. A város mellett Báta, Dunaszekcső, Pörböly,
Alsónyék, Mórágy, Mőcsény, Bátaapáti és Palatinca is hozzá tartozik. Így
most sorjában mindenhol bemutatkozik. (teol.hu)
Már a tizenhatodik Völgységi Roma Napot tartották Bonyhádon ezen a
szombaton. Természetesen most sem hiányozhattak az árusok, akik

lufit, vattacukrot és egészséges rágcsálnivalót kínáltak, de nagy
hangsúlyt a műsor és az ösztöndíj pályázat eredményhirdetése kapott.
Élménybeszámoló Kálózdi Józsefnétől, a Bonyhádi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnökétől. - INTERJÚ!!!
Beadta Fadd azt a pályázatát, amelynek sikere esetén a megyei
önkormányzattal konzorciumban közel 138 milliós fejlesztést hajtana
végre Fadd-Domboriban a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program részeként. A fejlesztés keretén belül a strandokat és kiszolgáló
épületeket teljesen felújítanák, hiszen ezek az 1970-es években
készültek, emlékeztet a teol.hu, és azóta csak kisebb beruházások
történtek, a tervezetthez hasonló átfogó megújítás nem. Mivel vihar
idején a szél rengeteg homokot elvitt, az elképzelés szerint
megszüntetnék a homokos fövenyt, és a partmenti területen
térköveznének. Beljebb maradna a fű és a fák, ám átgondolt terv szerint
újraparkosítanák a strandot. Ez azt is jelenti, hogy idén nem volt értelme
korszerűsíteni a kültéri bútorokat. A partra ledes közvilágítás is készülne.
Az 1-es strandon játszóteret alakítanának ki, a 2-esen fitnesz eszközöket
telepítenének, itt a foci pálya mellett strandröplabda pálya is várná a
sportolni vágyókat. A tervek között szerepel bicikli tároló létrehozása is.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Az esők után a hidegfront is távozik és egyre többet
süt a nap. Csak elszórtan lehet futó záporokra számítani. Szekszárdon a
hajnali 18 fokról 28 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

