07.01 – kedd 15.00
A tolnai cigányság képviselőit is fogadta a pápa
Átalakul a pincehelyi kórház
Sokadik nekifutásra lett taxi rendelet Bonyhádon
Tipikus nyári nap jön, de lehetnek hirtelen viharok is
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. július 1-én, kedden,
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Fogadta a pápa a tolna megyei cigányság képviselőit. Népes delegáció
utazott a Vatikánba a szentatyához, mondta az útról szóló
beszámolójában a Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és
a roma önkormányzat kulturális bizottságának vezetője. Az útiköltség
nagy részét egy pályázatból finanszírozták, a többit a nemzetiségi és
kistérségi önkormányzatok adták össze. 43-an indultak útnak, és vitték
azt a corpust is, amelyet annak idején már XVI. Benedek is megáldott.
Ezt Lengyelben szándékoznak elhelyezni, ahol emlékművet állítanak,
zarándokhelyet alakítanak ki azoknak az ártatlan áldozatoknak az
emlékére, akiket a II. világháború végén ott gyilkoltak meg a fasiszták. A
mostani útról egy nemzeti színű zászlóval tértek haza, amelyet Ferenc
pápa is megáldott. A csoport a hétnapos utazás során bejárta Rómát,
megnézte az örök város történelmi nevezetességeit is. (teol.hu)
A Tolna Megyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztálya és az ott
dolgozók által létrehozott és működtetett ,,Lelki-Egészségünkért Szekszárd" Alapítvány nyerte el azt a jogot, hogy július 3-5. között , azaz
most hétvégén megrendezze a XV. jubileumi országos pszichiátriai
szakdolgozói konferenciát Szekszárdon. Az alapítvány célja, hogy
segítse az egészségügyi mentálhigiénés területen dolgozók képzését
annak érdekében, hogy közülük minél többen és hatékonyabban
vehessenek részt a gyógyítás folyamatában. A konferencia részleteiről
dr. Kertész Ágnes, a szekszárdi Balassa János Kórház Pszichiátriájának
osztályvezető főorvosa mesél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja! További információink.
Megújul a pincehelyi kórház. Az újabb, hozzáépített épületrészre most
170 millió forintot tudnak elkölteni. A korábban felhúzott szárny funkcióját
még keresik. Az biztos, hogy elsősorban a sürgősségi ellátás felé

szeretnének elmozdulni, mivel a térségben ebből van a legnagyobb
hiány. Ez az elkövetkező két év feladata. A folyamatos, 24 órás
szakorvosi ügyeleti ellátás, fektetővel, alapvető diagnosztikával nagyon
fontos lenne a térségben élőknek, ennek azonban jelenleg jogszabályi
és finanszírozási akadálya van. Ezt az üzemeltető Dombóvári Szent
Lukács Kórház főigazgatója jelentette ki. (teol.hu)
Megszületett Bonyhádon a traxidroszt rendelet, de még mindig nagy
viharokat kavar. A város legutóbb azzal került be az országos sajtóba,
hogy tavasszal a két taxidrosztra kiírt árverésen a nyertes pályázó 3
millió 200 ezer forintig emelte a licitet, és ez csak a negyedéves díj. Az
összeget két esztendőre kellett volna letenni, tehát összesen 25 millió
600 ezer forintot kellett volna befizetni a település kasszájába. Az érintett
vállalkozó végül nem szerződött le a településsel. Több nekirugaszkodás
után a város, most megalkotta a személyszállítókra vonatkozó
szabályzatát. Egy módosító indítványnak köszönhetően 4 drosztot
jelölnek ki, melyeket darabonként 600 ezer forint + Áfa összegért adnak
oda használatra. A Bonyhádon működő két taxis társaság szerint ez az
összeg aránytalanul magas, és ellehetetleníti őket. (teol.hu)
Lovári nyelv és olvasó tábort szervezett a Bátaszéki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Az egész nyáron át tartó foglalkozásokra azonban
nemcsak cigány gyerekeket várnak, hanem a város minden iskolását. A
lényeg egyébként nem a tanulás, hanem, hogy a résztvevők jól érezzék
magukat. Hétfőtől péntekig más-más helyszínen, más-más foglalkozások
várják őket. A hétfőket a mondókák töltik ki és a mesék, természetesen
lovári nyelven. A keddeket a cigány népismeretnek szánják, a szerda
pedig sportnap kirándulásokkal, kerékpár túrákkal. A Keresztély Gyula
Városi
Könyvtárban
csütörtökönként
varró,
hímző,
horgoló
foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, míg a péntekért a családsegítő
központ felel. Játszóházat és különböző kirándulásokat szerveznek.
(teol.hu)
Manapság már nemcsak gyerekeknek készítenek játszótereket. Ennek
ékes bizonyítéka már Szekszárdon is megtekinthető, sőt ki is próbálható.
Három korosztály számára alkalmas mozgási lehetőséget biztosító új
játékegységekkel gazdagodott az Energia park. Itt vannak gyerekeknek,
felnőtteknek és idősebbeknek is mozgást kínáló eszközök. A parkban
emellett két automata ivókutat és három korszerű szemétgyűjtőt
helyeztek el. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Az előrejelzés szerint szinte zavartalan lesz a
napsütés, alig lesz felhő az égen, és a szél is enyhe marad. Ám

mindezek ellenére kialakulhatnak hirtelen nyári viharok. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, azaz a legenyhébb riasztást adta ki
nyugat Magyarországra, így Tolna megyére is. Ennek értelmében
kialakulhatnak heves zivatarok, és jégverés is előfordulhat. Persze
ennek kicsi a valószínűsége. Szekszárdon a 13 fokos reggel után 28
fokig melegszik a levegő
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

