03.19 – vasárnap 15.00
Szekszárd résztelepülései felé vezetik a tiszta ivóvizet
Megújul a Paksi járásbíróság elektromos rendszere
Még mindig nem tudni miért süllyedt el a télen a Gerjeni komp
kishajója
Ismét változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2017. március 19-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Józsefpuszta, a Kendergyár és Ózsákpuszta lakói is tisztább vízhez
jutnak hamarosan. Ács Rezső polgármester elmondta, hogy a
Szekszárdhoz tartozó településrészeken élők már többször jelezték,
hogy rozsdás víz folyik a csapokból. A tervek már régóta készen álltak,
de a megvalósításhoz szükséges forráshoz tavaly jutott hozzá a város.
Összesen 9 kilométer vízvezetéket építenek ki mintegy 80 millió forintos
beruházással – további részletek Ács Rezsőtől. - INTERJÚ!!!
Üdvözölte az atomerőmű kapacitás fenntartásával kapcsolatos minap
született brüsszeli döntést Süli János. Paks polgármestere, akit a teol.hu
idézett azt mondta: fontos, hogy a közvélemény tisztán lássa, nem
kérdés, hogy szükség van-e a két új blokkra, hiszen az ország
ellátásbiztonsága érdekében már a további kapacitások létesítéséről
kellene gondolkodni. Ismertette álláspontját, mely szerint a megújuló
energiára épülő rendszer drága, kevésbé szabályozható, a hektikusan
rendelkezésre álló energiát pedig tárolni kellene, ami tőlünk nyugatra
megoldott, de nálunk nem. (teol.hu)
Felújítják a Paksi Járásbíróság teljes elektromos rendszerét. A
Jablonszky Ferencről elnevezett program keretében az épületben
rendbe hozzák az erősáramú rendszert, korszerű LED világítást kapnak
a helyiségek. Ám a munkálatok idején nem tudnak a bírák dolgozni, így
április 3-tól 22-ig itt rendkívüli ítélkezési szünet lesz, áll a Tolna Megyei
Kormányhivatal közleményében. Ez idő alatt a jogi képviselő nélkül
eljáró ügyfelek kérelmeit a Szekszárdi Járásbíróság fogalmazói
jegyzőkönyvezik, szerdánként. Egyéb ügyfélfogadás a paksi bíróságon
ez idő alatt nem lesz. Az ügyfelek beadványaikat a perrendtartásnak
megfelelő elektronikus úton, vagy a hagyományos postai formátumban
terjeszthetik elő. (kormányhivatal)

Továbbra is csak találgatni lehet, miért süllyedt el a legnagyobb
hidegben a Gerjeni komp kishajója. A jármű testen ugyanis nincs
sérülés. A kishajó jó pár napig a víz alatt volt a part közelében, és be is
fagyott. Aztán kiemelték. Az önkormányzat minél hamarabb szeretné
ismét szolgálatba állítani, ugyanis az a komp vontatásáért felelős. A
motort jelenleg szerelik. Gerjen polgármestere, Romhányi Károly szerint
néhány gyanús körülmény arra enged következtetni, hogy ismeretlen
tettesek szándékosan süllyesztették el a hajót, így a településvezető
feljelentést tett a rendőrségen. (Teol.hu)
Már hivatalosan sincs influenza járvány Tolna megyében. A térség
valamennyi járási hivatali ellátási területén a fertőzések száma a
járványküszöb alá csökkent, ám elszórt esetek még előfordulnak, áll a
megyei kormányhivatal közleményében. A dokumentum megerősítette,
hogy a Balassa János Kórházban, még január 21-én elrendelt látogatási
tilalmat is feloldották. (kormányhivatal)
Kék kézműveskedés címmel szerveztek programot a napokban az
Esőmanók Egyesület munkatársai Szekszárdon a Placc Közösségi
térben. Ezzel már most az április 2-án tartandó Autizmus világnapjára
készültek, kék szívek, padpárnál és zászlók készítésével, mondta el
Vizdár-Lőczi Gizella a szervezet munkatársa. - INTERJÚ!!!
Fontos a környezetvédelem. Szekszárd Város Önkormányzatának
tavalyi klímaalapja 66 szekszárdi Pályázót támogatott, hogy mindössze
5.000 Ft-ért jussanak hozzá egy-egy 1.000 literes csapadékvíz gyűjtő
tartályhoz. Az összegyűjtött csapadékvíz nem terheli a vízszámlát és az
esővíz helyben tartásával csökken a mélyen fekvő területek
elárasztásának kockázata is. Szekszárd 2009-ben csatlakozott az
országos
Klímabarát
Települések
Szövetségéhez
és
azóta
megszaporodtak a környezet- és klímavédelmi programok. A
csapadékvíz gyűjtő programot koordináló Zöldtárs Alapítvány az elmúlt
napokban értesítette ki a 66 pályázót, hogy ki-mikor veheti át tartályát.
(antritt)
Végül az időjárásról: változóan felhős időre van kilátás, keleten,
északkeleten alakulhat még ki gyenge csapadék, zápor. Erős, néhol
viharos lesz az északnyugati szél. Viszont ismét egyre melegebb lesz,
és megint előbújik a nap. Szekszárdon a hajnali 7 fokról 17 fokig
melegszik a levegő.

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

