12.16. – vasárnap 15.00
A megyei kórház két orvosa kapott elismerést
Együttműködés Szekszárd és az Egyetemi kar között
Egyre nagyobb a zsúfoltság a megyeszékhely kutyamenhelyén
Megint beborul
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 16-án,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Magyar Orvosi Kamara a Tolna Megyei Balassa János Kórház két
orvosának adományozott rangos kitüntetést a szervezet budapesti
közgyűlésén. Hippokratész Emlékérmet vehetett át dr. Andriska István
szakmai és kollegiális érdemei, valamint a köztestület érdekében kifejtett
eredményes tevékenysége elismeréseként. „A Közösségért” díjat
vehetett át dr. Vastag Oszkár, a Szemészeti Osztály osztályvezető
főorvosa, példamutató közéleti tevékenysége, a köztestület iránti
elkötelezettsége, az egészségügy jobbításáért kifejtett erőfeszítései
elismeréséül. A díjról az egyik kitüntetett, Dr. Andriska István, a Magyar
Orvosi Kamara Tolna megyei szervezetének elnöke, Tolna Megyei
Balassa János Kórház Traumatológiai Osztály osztályvezető főorvosa
beszél. – INTERJÚ!!!
Együttműködési megállapodást írt alá a megyei önkormányzat, a
szekszárdi közgyűlés, a Pécsi Tudományegyetem és annak
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara három
kutató és szolgáltató központ létrehozásáról és közös működtetéséről,
írja a teol.hu. Prof. Dr. Szécsi Gábor a kar dékánja elmondta, az
egyezség egyik fő vetülete, hogy az egyetem képzési, kutatási
eredményeit be lehessen csatornázni a társadalmi gazdasági fejlődést
megalapozó regionális stratégiák és programok kidolgozásába,
megvalósításába. A másik cél, hogy bevonjanak minden érintettet és
érdekeltet abba a folyamatba, amely révén ez a régió erősíteni tudja
gazdasági vonzerejét és megtartó erejét. Fehérvári Tamás a megyei
közgyűlés elnöke egyebek közt arról szólt, hogy a megyei közgyűlés
szándéka a megalakulása óta az volt, hogy összeszervezze a megye
településeinek törekvéseit. A megyei közgyűlés minden olyan
programban részt kíván venni, amely a megye egységét és fejlődését
elősegíti. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere megköszönte az
egyetemi karnak, hogy előkészítette a megállapodást. Az előzmények
közé tartozik, hogy a Modern Városok program keretében a város a

kormánnyal arra is szerződött, hogy szerepet vállal a helyi és a megyei
munkaadók munkaerő-utánpótlásának biztosításában. (teol)
Ismét zsúfolásig telt a szekszárdi kutyamenhely. Az elmúlt másfél
hónapban átlagosan hetente 5-6 kutyát fogadtak be, míg csak egyet
sikerült örökbe adniuk. Jelenleg 231 kutya él akkora helyen, amely 180
kutyusnak lenne kényelmesen elegendő. Mindez abból adódik, hogy
télen jelentősen alacsonyabb az örökbefogadási kedv, hangsúlyozta
Fiáth Szilvia, a Szekszárdi Kutyamenhely vezetője. – INTERJÚ!!!
Bátaszéken nagy hagyománya van az adományok gyűjtésének,
tájékoztatta a teol.hu-t Borosné Simon Zsuzsanna a gondozási központ
vezetője. Vállalkozók, egyéni felajánlók által összegyűlt összegből tartós
élelmiszereket vásárolnak, amit a rászorulók között osztanak szét.
Jelenleg százötven családot tartanak nyilván a segítendők listáján, de ez
a szám napról napra bővül. Borosné Simon Zsuzsa a lapnak elmondta,
az oktatási, nevelési valamint az idős emberek ellátásával foglalkozó
intézményekkel, a házi orvosokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot,
akik jelzik, hogy ki a rászoruló. Egy-egy csomagban többek között lisztet,
olajat, cukrot, tartós tejet, löncshúst, teát, kávét, lekvárt is tesznek. Az
élelmiszercsomagokat december 18-án adják át a gondozási
központban. (teol)
Végül az időjárásról: ismét felhősebb időre készülhet, délen és keleten
eredhet el ismét a hó. A szél viszont gyenge marad. Szekszárdon a
hajnali -5 fokról -1 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

