11.24 – hétfő 15.00
Sok szülő kérte gyermekének Tolnában a HPV elleni oltást
Átalakították a helyi adókat Dombóváron
Megalakultak Pakson a bizottságok is az új önkormányzatban
Sok a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. november 24-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Kimagaslóan sok kislányt oltottak be Tolna megyében HPV ellen. Az
Országos Epidemiológiai Központ adatai szerint az őszi szünetig a
térítés mentes vakcinát az országban az igénylők 78 százaléka kapta
meg, addig ez az arány térségünkben 90 százalékos volt. A méhnyakrák
elleni védekezés azért nagyon fontos, mert a betegség halálozási adatai
az elmúlt tíz évben alig változtak. A méhnyakrák a daganatos eredetű
halálozások második leggyakoribb oka a nők körében világszerte. A
HPV-fertőzés nemi úton terjed, és a méhnyakrákon kívül más súlyos
megbetegedéshez is vezethet, így például a kellemetlen és nehezen
gyógyítható nemi szemölcsök kialakulásáért is felelős lehet. Ebben az
évben először a 7.-es leánygyermekek ingyenesen jutnak a két részből
álló oltáshoz. Ehhez a szülők beleegyezése kellett. Tolnában 1070
jogosult él, és az első körben 930 igénylés futott be. Ez utóbbi szám még
növekedhet, mert az ÁNTSZ egy pót jelentkezést is lehetővé tett a
magukat meggondoló szülők számára. (teol.hu)
Ismét Néptánc Fesztivált rendeztek Szekszárdon. 6 év telt el az előző
ilyen rendezvény óta. Most a Babits Mihály Kulturális Központ volt a
helyszín. A legjobb együtteseket felvonultató eseményen a szekszárdi
Bartina Néptánc Együttes nagyon szépen szerepelt, előadását a rangos
zsűri nívó díjjal jutalmazta. Beszámoló Matókné Kapási Juliannától, az
Együttes vezetőjétől. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Megváltozik a jövő év elejétől Dombóvár helyi adórendszere. A képviselő
testület rendkívüli ülésén úgy döntöttek, hogy megszűnik a
magánszálláshelyek után kivetett idegenforgalmi adó, illetve Gunaras
állandó lakóinak építményadója azonos mértékű lesz a belvárosban élők
kommunális adójával. Módosítottak a város szociális rendeletén is. A

változás eredményeként enyhülnek a szociális tűzifa támogatására
vonatkozó feltételek, és akár méltányossági alapon is lesz lehetőség a
tűzifa juttatásra. A Start munkaprogramban megtermelt javakból
összeállított élelmiszercsomagra pedig a jövőben mindazok jogosultak,
akik évközben önkormányzati segélyben részesültek. (teol.hu)
Mentoráló Intézmény címet kapott a decsi Bíborvég Általános Iskola. A
lehetőséget pályázaton nyerték el. Ennek köszönhetően már folyik is a
,,Játsszunk"! A tehetséggondozás első lépései, a matematika-logikai
tehetségterület fejlesztése játékokkal elnevezésű program. A részletekről
Bergerné Ifjú Edit az intézmény megbízott igazgatója beszél. INTERJÚ!!!
Kialakította bizottsági rendszerét Paks önkormányzata. A testületi ülésen
úgy döntöttek, hogy nem változtatnak a korábbi struktúrán: így ismét
létrehozták a jogi, ügyrendi és pénzügyi után a gazdasági,
humánpolitikai, városépítő, közbiztonsági, ifjúsági, sport- és
esélyegyenlőségi bizottságot. A településrészek külön testületet kaptak,
így lett egy Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat. Megalakították a
Külső Városrészek Településrészi Önkormányzatát is. Ezek tagjait a
helyiek jelölő fórumokon delegálhatták, így külsős képviselői is vannak
az önkormányzatnak. (teol.hu)
Enyhülés
a
pikkelysömörben
szenvedőknek.
A
Pécsi
tudományegyetemen egy a kórkép kezelésére szolgáló úgynevezett
fényterápiás kabint helyeztek működésbe. Ez az egyik legkorszerűbb az
országban. Segítségével több száz pikkelysömörrel, atópiás ekcémával
és más, krónikus gyulladásos bőrbetegséggel küszködő páciens magas
szintű ellátására nyílik lehetőség a Baranya, Somogy, Tolna alkotta Déldunántúli Régióban. Az egyetem hangsúlyozta, hogy éppen ezért
Budapest után első vidéki helyszínként Pécsett is elindul az Átváltozás
program, amely térítésmentes szakmai és lelki támogatást nyújt a
betegeknek, tudósít az MTI. (mti)
Végül az időjárásról: Egyre inkább megint a felhők határozzák meg az
időjárást. Egyre több lesz a borult időszak, párás, ködös nyirkos a
levegő. Néhol kisebb eső is előfordulhat. A hegyekben már hó is eshet.
Fácánkerten a hajnali 2 fok után 5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

