Május 17 Szombat
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2014. május 17-én,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális
hírei:
Ápolók Nemzetközi Napját és Tudományos Konferenciát
tartottak
Két napos Rotary rendezvény Szekszárdon
Figurák készültek zöldségből és gyümölcsből –
egészségnapot tartottak az óvodában
Kétségtelen, hogy az ápolók megérdemelnek minden elismerést,
hiszen hivatásuk cseppet sem könnyű. A Tolna Megyei Balassa
János Kórház és a Magyar Ápolási Egyesület Tolna Megyei
Szervezete megtartotta az Ápolók Nemzetközi napjához
kapcsolódó tudományos konferenciáját. E napon több szakmai
díjat is átadtak. Az ünnepségről és a konferenciáról Gliedné
Tillmann Erzsébet ápolási igazgató beszélt. - INTERJÚ!!!
A magyarországi Rotary klubok District Konferenciája idén a
szekszárdi Rotary klub szervezésében valósult meg. Dr. Dobos
Gyula a Rotary Club Szekszárd elnöke elmondta, hogy a pénteken
kezdődött rendezvényre mind a 48 hazai szervezettől fogadtak
vendégeket. A két napos program a Tolna Megyei Balassa János
Kórházban kezdődött, ahol dr. Sólyom Bódog kormányzó
vezetésével átadták a kórház gyermekosztályának falára festett
meseképeket. Ezt követően került sor a magyarországi rotary
clubok szövetségének közgyűlésére. A közgyűléssel egyidőben a
kísérőknek szabadidős elfoglaltságot biztosítottak, este pedig
közös vacsorával zárták a napot. A mai napon került sor a
kormányzósági konferenciára, amelyen külföldi vendégek is részt
vettek. A tanácskozáson többek között mérlegre kerültek az elmúlt
időszak eredményei, kitértek a jövőbeni célokra is, valamint
bemutatkoztak a magyarországi rotary klubok következő
kormányzói, Lengyel Tamás és Csóka Imre. A szekszárdi elnök
kiemelte, a rendezvény legfőbb célja a találkozás és a
kapcsolatépítés volt.
Az egészségtudatos életmódra való nevelést nem lehet elég korán
elkezdeni. A szekszárdi 1-es számú óvodában is erre ösztönzik a

kicsiket - játékos formában. A gyerekek zöldségből és
gyümölcsből mutatós figurákat kreáltak, valamint sportvetélkedőn
is részt vettek. A programról bővebben Boda Irén óvónő beszélt. INTERJÚ!!!
Igazgatói szemlét tartott a paksi kirendeltségen, majd a járási
társszervek és önkormányzatok képviselőivel találkozott a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság új vezetője, dr. Balázs Gábor.
„Maximálisan elégedett vagyok a tapasztaltakkal” - mondta a
Tolna megyei szervezet új vezetője, aki a személyi állomány
felkészültségéről, a technikai eszközök karbantartásáról és a
laktanya rendjéről tájékozódott látogatásán.
Végül a hétvége időjárásáról:
Egyre több helyen, így Tolna megyében is javul az idő. Záporokra,
zivatarokra azonban továbbra is számítanunk kell. A mai 16-18
fokos csúcs után vasárnap 20-22 fokos maximum hőmérséklet
valószínű Szekszárdon.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

