08.11 – csütörtök 15.00
Eredményt hirdettek a leendő Paksi Duna híd statikai ellenőrzésére
kiírt pályázatban
Fejlesztik Szekszárd egészségügyi alapellátását
Jelentősen visszaesett Tolna megyében a lakásépítési kedv
Javul az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. augusztus 11-én,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Sikeres volt a Kalocsa-Paks Duna híd statikai ellenőrzésére kiírt
közbeszerzés. A Roden Mérnöki Iroda végzi majd az egy kilométeres
átkelő ellenőrző statikai számítását és tervellenőrzési feladatait. A
Közbeszerzési Hivatal oldalán megjelentek szerint a NIF Zrt.
beruházásában mintegy 1 km hosszú híd épül, az ártéri szakaszon 17
méter, a folyó feletti szakaszon 23 méter szélességben, összesen 12
darab támasszal. Emellett megépül egy összekötő út a jelenlegi földút
helyén Paks és Gerjén között 9,6 km hosszan. Miközben a statikai
ellenőrzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikerrel járt, a tervezésre
vonatkozó felhívásra korábban nem érkezett érvényes ajánlat. Ezért ezt
idén április 29-én újra meghirdették immár gyorsított közbeszerzési
eljárásban. (bacsmegye)
Ünnepélyes keretek között írta alá szerdán Fehér János, a Magyar
Államkincstár megyei igazgatója és Ács Rezső, Szekszárd
polgármestere azt a támogatói szerződést, amely a megyeszékhely
egészségügyi alapellátási infrastruktúrájának korszerűsítését szolgálja. A
részletekről Ács Rezső beszél. - INTERJÚ!!!
Tolna megyében ebben az évben mindössze 8 új családi ház épült, de
közben 12-őt le is bontottak. Ezzel az elmúlt évek legalacsonyabb
lakásépítési teljesítményét regisztrálták a térségben. Ez a szám
kevesebb, mint fele volt a 30 évvel ezelőttinek, a statisztikai hivatal
adatai szerint. A lakások szobaszám szerinti összetétele kissé módosult.
Kisebb lett az egy- és a kétszobások aránya, valamint a négy- vagy több
szobásoké is, míg a háromszobásoké nőtt. A lakások átlagos mérete a
lakosság által építettek alapterületének csökkenése miatt 139-ről 119
négyzetméterre mérséklődött. A 2015. év folyamán – az előző évinél 41
százalékkal kevesebb – 33 lakás szűnt meg a megyében, közel

kétharmaduk avulás, felújítás hiánya miatt. A megszűnt lakások 55
százaléka még 1945 előtt épült, 39 százalékuk pedig 1945 és 1960
között került használatba. (teol.hu)
Pécs a Modern Városok Programból párszáz milliót átpasszol
Szekszárdnak, állítja az okpécs.hu. A Modern Városok Programmal
tavaly és idén is végigutazta Orbán Viktor miniszterelnök a
nagyvárosokat. Péccsel és Szekszárddal is leszerződött. A kormányfő
megállapodott a városvezetőkkel a legfontosabb fejlesztési irányokról,
illetve abban is megegyeztek, hogy mindezekre mennyi pénzt ad a
kormány. Ám a lap szerint a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi
intézménye a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési
kar is fejlesztési tőkéhez jut. Ez 700 millió forintot jelent, és az újság
szerint a Pécsi keretből fizetik majd a pénzt. (okpecs.hu)
Egy kis nyári szünet után újult erővel folytatódik a Katalin pusztán
született Báró Schell József Antal európai hírű vadászfestő Tolna megyei
kiállítás-sorozata. A következő állomás a szülőhelye szomszédságában
lévő Szedres lesz, ahol jövő hétfőn délután 5 órakor nyílik meg a tárat,
rendhagyó módon, egy beszélgetéssel. Hangos meghívó Rühl Gizella
szervezőtől. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Egyre többet süt majd a nap, egyre kevesebb lesz a
felhő az égen, persze azért még marad pár. Helyenként a szél is
megélénkül még. Szekszárdon a hajnali 10 fokról 25 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

