12.19. – szerda 15.00
4 megye vezetőjével szerződött a PaksII beruházást felügyelő
miniszter
Mellrákszűrés Tamásiban
Véradásra buzdítanak
Csapadékosabb idő jön
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 19.én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Magyarország, és a Dunántúli régió szempontjából kiemelt fontosságú
nemzeti beruházás a Paks II. projekt sikeres megvalósítása. Ennek
érdekében december 19-én ötoldalú együttműködési megállapodást írt
alá Süli János miniszter Baranya, Tolna, Somogy és Bács-Kiskun megye
közgyűlési elnökeivel. A létrejövő szándéknyilatkozat kiterjed a
gazdaság, az oktatás, az egészségügy, valamint a kultúra, sport és
turisztika területére is, mondta el a Rádió Antrittnak Süli János, a Paksi
Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe
helyezéséért felelős tárca nélküli minisztere. – INTERJÚ!!!
A Népegészségügyi Program keretében december 21-éig, majd 2019.
január 2-17. között ismét lesz szervezett lakossági emlőszűrés a Tamási
járásban. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a Tamási Rendelőintézet
parkolójában találja meg a mobil szűrőállomást. A szűrésre meghívót
küldenek a MaMMa Klinikától. Amennyiben időpontot szeretne
egyeztetni, módosítani vagy kérdése lenne a szűréssel kapcsolatban,
hívja a 06-30-2572-836 mobil telefonszámot. (korm.hiv)
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szekszárdi Területi Vérellátó "Legyen
velünk malaca" szlogennel véradásra invitálja a segíteni szándékozókat,
akik között január 4-én egy élő kismalacot sorsolnak majd ki. A
nyereményjátékban azon véradók vehetnek részt, akik a karácsonyt
megelőzően, illetve a két ünnep között nyújtják karjukat, mondta el Dr.
Pászti Vera, a Szekszárdi Területi Vérellátó vezető főorvosa.
– INTERJÚ!!!
Rengeteg ajándékot vittek a Paks II Zrt dolgozói a Tolna Megyei Balassa
János Kórház gyermekosztályára. A Paksi Atomerőmű bővítéséért
felelős tárca nélküli miniszter, Süli János kiemelte, karácsony
közeledtével a beruházáson dolgozó szakemberek fontosnak tartották,

hogy az összegyűjtött ajándékokkal egy kis vidámságot csaljanak a
betegek arcára. Jelenleg a gyermekgyógyászati osztály három szintjén
harmincöt beteget ápolnak. Karácsonyra ez a szám lecsökken öt-tíz
páciensre – közölte dr. Harangi Ferenc osztályvezető főorvos. A
legszomorúbb, hogy mindig vannak olyan kisgyermekek, akik az
ünnepek egy részét kórházban töltik, írja a teol.hu. (teol)
A Szekszárdi Garay János Gimnázium az előző évekhez hasonlóan idén
is megszervezte cipősdoboz-gyűjtő akcióját. Az ajándékokat a
Szekszárdi Gyermekjóléti Szolgálat hátrányos helyzetű családjai,
továbbá a családok átmeneti otthona számára gyűjtötték, és december
20-án, egy ünnepi műsor keretében adják át, árulta el Lukácsi László,
diákönkormányzatot segítő tanár. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: lehet még kisebb havazás, de ónos eső és fagyott
eső is érkezik. Marad hideg a levegő olyannyira, hogy nem is lesz
fagypontnál melegebb. Szekszárdon a hajnali -6 fokról 0 fokig melegszik
fel.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

