2015. november 29. vasárnap
Mikulás a gyermekotthon lakóinak
Színvonalas rehabilitáció a Dél-Dunántúlon
Befejeződött a vízbázis projekt
Környezetvédelmi vetélkedő Pakson
Hétfőn is melegszik az idő
Jó napot kívánok, Komáromi Éva vagyok. November 29-én,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Éppen egy hete, hogy Szekszárd futónagykövete és a Szekszárdi
Szekció futócsapat jótékonysági gyűjtést szervezett „Hozz egy mikulást –
futás” címmel, a szekszárdi gyermekotthon lakóinak Télapóra. A gyűjtés
eredményéről Németh Ildikó Szekszárd futónagykövete számol be. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Különféle rehabilitációs tevékenységet végző kórházak és alapítványok
fogtak össze egy közel ötmilliárd forintos projekt keretében, hogy
színvonalasabb ellátást tudjanak nyújtani a Dél-Dunántúlon élőknek. A
tucatnyi települést érintő, több éves beruházás-sorozat a végéhez
közeledik. A Pécsi Tudomány-egyetem vezetésével Baranya, Somogy
és Tolna megyék tizenkét egészségügyi szolgáltatója fogott össze, hogy
konzorciumba tömörülve javítsák az általuk nyújtott rehabilitációs
szolgáltatások
infrastrukturális
feltételeit.
A
„Rehabili-tációs
szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli Régióban” című projektben
4,89 milliárd forintnyi európai uniós és hazai forrást fordíthattak erre a
célra a partnerek. A 2012-beli támogatási döntés óta eltelt időszakban
tizenkét rehabilitációs intézményben hajtottak végre beruházásokat
Nagyatádtól Mohácsig. Több helyen új épületet húztak fel, másutt a
meglévőket renoválták és bővítették. Így összességében több ezer
négyzetméternyi modernizált, akadálymentesített, és a szakmai
igényeknek megfelelő építmény került a gyógyító munka szolgálatába.
Emellett beszereztek számos, a mindennapi gyógyító munkához
szükséges segédeszközt is. A projektben érintett orvosi szakterületek a
rehabilitáció szinte teljes spektrumát lefedik. A legfontosabb cél az volt,
hogy a régióban élő több százezer ember számára biztosítsák annak a
lehetőségét, hogy az esetleges egészségkárosodásukat követően a

fizikai és mentális képességeik lehető legnagyobb hányadát képesek
legyenek visszanyerni, s ezzel továbbra is a társadalom tevékeny tagjai
maradni. Ennek érdekében kulcsfontosságú, hogy egy betegséget vagy
balesetet követően a lehető leghamarabb megkezdődjön az érintettek
utókezelése, s ennek feltételei a projektnek köszönhetően az egész
régióban kialakításra kerültek.
November 30-án, hétfőn lesz a vízbázis projekt záró rendezvénye. A
tervek szerint a következő 80-100 évben ez a rendszer láthatja el
egészséges ivóvízzel a szekszárdiakat. A beruházásról Dzsogán József
projektmenedzser beszél. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
A Duna-Dráva Nemzeti Park volt a témája idén az ÖKO Munkacsoport
Alapítvány „Szeresd, óvd és védd” elnevezésű környezetvédelmi
vetélkedőjének. A felnőtteknek szóló tudáspróbára ez alkalommal kilenc
négyfős csapat jelentkezett, amelyek többsége visszatérő résztvevő. Az
alapítvány tizennyolc évvel ezelőtt azzal a szándékkal indította el a
programot, hogy legyen egy olyan alkalom, aminek kapcsán a felnőttek
szerezhetnek hasznos ismereteket a természeti környezetről. Idén a
Kádár Józsefné, dr. Brázay Lászlóné, Schmidt Klára és Burai Istvánné
alkotta formáció nyerte meg a vetélkedőt, amely feladatainak
összeállítására minden esztendőben mást választanak a résztvevők
közül.
A Rádió Antritt Regionális hírei végén az időjárásról:
Hétfőn borús idő lesz. Többfelé valószínű eső, záporeső. Élénk nyugati
szélre van kilátás. A hőmérséklet reggel már szinte mindenhol fagypont
felett alakul. Szekszárdon és a vételkörzetben a hajnali 1-3 fok után,
napközben 10-12 fok várható.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

