Február 8. vasárnap
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2015. február 8-án,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Ifjú Tudósokat fogad jövő héttől a Garay János Gimnázium
,,Humor a magyar költészetben” – szavalóversenyt rendez a
bátaszéki II. Géza Gimnázium
Bonyhádon is „Fókuszban az egészség”
Bazsonyi Arany Mecénás - díjat kapott Mészáros Pál szekszárdi
borász
A Garay János Gimnázium ad otthont a jövő héten a Tudományos
Diákkörök 15. Országos Konferenciájának. A rendezvény február 13-14én, azaz pénteken és szombaton fogadja a közel negyven fiatalt, illetve
kísérő tanáraikat. A házigazdák nevében Döményné Ságodi Ibolya
matematika-fizika tanár elmondta: műszaki- és reáltudományi tematikus
konferencia öt szekcióban zajlik. Ennek megfelelően a diákok fizikaméréstechnika, kémia, matematika-csillagászat, microsoft, valamint
műszerfejlesztés-robotika témakörökben mutatják be – előadások
keretében – kutatásaik eredményét. A jeles szakemberekből álló zsüri
döntése alapján a legjobbak Miskolcon, a döntőben találkoznak
egymással. A Garay János Gimnázium a kategóriák többségében
képviselteti magát, olyan diákokkal, akik korábban jelentős versenyeken
értek el kiemelkedő eredményeket. Érdemes most is jól szerepelni,
hiszen a dobogós helyezés felvételi többletpontokat hoz. Heilmann
Józsefné igazgató mindehhez hozzátette: vezetőként külön öröm
számára, hogy az országos konferencia résztvevőit olyan gimnáziumban
fogadhatják, melynek természettudományos eredményei országos
szinten is kiválóak.
Megyei középiskolai szavalóversenyt szervez a bátaszéki II. Géza
Gimnázium. A verseny résztvevőinek a kötelező versen kívül egy
szabadon választható művel is kell majd készülniük. A rendezvény
érdekessége, hogy a zsűri tagok az iskola egykori tanítványai lesznek.
Részletekről Horváth Józsefné szervező beszél. - INTERJÚ!!!
Figyelemfelkeltő
Napot
tartottak
a
Bonyhádi
Kórház
és
Rendelőintézetben, amelynek során többször is elhangzott a megelőzés,
valamint és az egészséges életmód fontossága. Ehhez kapcsolódva

Filóné Ferencz Ibolya elmondta: lehetőségeihez mérten a város
vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a feltételek
biztosításával sportolásra, rendszeres testmozgásra, ezáltal egészséges
életmódra ösztönözze az embereket. Bonyhád polgármestere
hangsúlyozta, emellett még számos területen vállal szerepet az
önkormányzat, az itt élőket segítve. Példaként megemlítette a
háziorvosoknak, fogorvosoknak nyújtott praxisfejlesztési támogatást.
Ameddig a kórház önkormányzati fenntartásban volt, jelentős
összegekkel segítették az intézmény működését: hat év alatt közel 750
millió forintot fordítottak erre. Hozzátette, az elmúlt évek egyik
legnagyobb beruházása az egészségügyi intézmény felújítása volt.
Filóné Ferencz Ibolya szerint a strandfürdő mellett a gyönyörűen
átalakított rendelőintézetre, valamint a munkahelyek megőrzését és újak
létesítését szolgáló ipari parkos beruházásra lehetnek a legbüszkébbek
a völgységiek.
Arra is kitért, hogy a sportegyesületek sorsát is szívén viseli a település.
Amellett, hogy anyagiakkal segítik őket, az önkormányzat tulajdonában
lévő létesítményeket ingyen használhatják. Daniné Turcsányi Éva, az
Országos Egészségfejlesztési Intézet helyi kommunikátora kiemelte: a
Figyelemfelkeltő Nap legfőbb célja a lakosság megszólítása volt,
egészen pontosan az, hogy az onkológiai éberség fontosságát
hangsúlyozzák számukra, ezen belül arra ösztönözzék őket, hogy
rendszeresen vegyék igénybe a szűrővizsgálatokat, fordítsanak kellő
figyelmet egészségük megőrzésére. A szakember - a Nemzeti
Rákregiszter legfrissebb, 2012-es statisztikáinak tükrében – azt is
hangsúlyozta, hogy az említett időszakban több mint 2000 új daganatos
megbetegedést diagnosztizáltak Tolna megyében; ez megközelíti a
2011-es összesítést, amikor még ennél is több daganatos
megbetegedést regisztráltak a szakemberek, ezért cselekvésre szólított
mindenkit. Ahogy országosan, úgy Tolna megyében is a tüdőrák okozza
a legtöbb daganatos megbetegedést. Ugyanakkor a vastag-, illetve a
végbél daganatai, a mellrák, a prosztata, továbbá a méhnyak
rosszindulatú megbetegedései is a gyakran előfordulók közé tartoznak –
tudtuk meg az egészségfejlesztő szakembertől. Daniné Turcsányi Éva
utóbbival kapcsolatban leszögezte, ez azért is sajnálatos, mert a
méhnyakrák azon megbetegedésekhez sorolható, amely szinte 100
százalékban meggyógyítható, ha időben, az úgynevezett rákmegelőző
állapotban vesszük észre az elváltozást.
Bazsonyi Arany Mecénás díjban részesült Mészáros Pál szekszárdi
borász, melyet idén is hagyományosan február elején, a Civilek Napja
alkalmából adtak át. - INTERJÚ!!!

Idén is meghirdeti a „Gondos gazda – virágos porta” környezetszépítő
versenyt a tolnai önkormányzat. A jelentkezők 2015-ben is családi ház,
illetve társasház kategóriában adhatják be pályázatukat. Mindkét
kategóriában az első három helyezett 50, 30, illetve 20 ezer forintos díjat
kap, a „Gondos gazda – virágos porta 2015.” tábla mellé. Változás, hogy
a pályázatokat idén valamivel korábban, március 1. és április 30. közötti
időszakban lehet beadni. A szemlebizottság pedig nem nyáron, hanem
még májusban végzi a zsűrizéseket. Az eredményhirdetésre idén is a
szeptemberi testületi ülésen kerül sor. A tolnai képviselők
megválasztották a szemlebizottság tagjait is, akik a következők: Pirgi
József alpolgármester, Straubinger Ferenc képviselő, Béres István
főépítész, Reiter Antalné, a Városszépítő Alapítvány elnöke, Rózsa
Sándor kertészeti szakértő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében

