2016. január 24. vasárnap
Egy milliárd támogatás a paksi térségnek
Mammográfiás szűrés Szekszárdon
Új vezető a Tolna Megyei Mérnöki Kamara élén
Felhős, szeles időnk lesz
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Január 24-én, vasárnap
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A tavalyi mértéket meghaladó összeget, legalább egymilliárd forintot
szán Paks térségének fejlesztésére a kormány, a paksi atomerőmű
kapacitás-fenntartása kapcsán – közölte a miniszterelnökség azt
követően, hogy Lázár János részt vett a Paksi Társadalmi Tanács
ülésén. A részleteket Süli Jánostól Paks polgármesterétől hallja. INTERJÚ!!!
A Népegészségügyi Program keretében a 45-65 év közötti nők két
évenkénti, meghívásos emlőszűrésére jelenleg a Szekszárdon élő nőket
várják a Tolna Megyei Balassa János Kórházban működő MaMMa Zrt.
Szűrőcentrumában. A szűrésen azok a nők vehetnek részt, akik két éven
belül nem voltak szűrésen, illetve nem történt náluk diagnosztikus
mammográfiás vizsgálat, vagy beavatkozás. A szűrésre érkezőknek a meghívó levél mellett - TAJ kártyájukat, és előző röntgenfelvételeiket kell
magukkal vinni. Amennyiben valaki meghívásra vesz részt a szűrésen,
akkor a levélben szereplő időpontban jelenjen meg, ha nem, akkor
előzetesen egyeztessen időpontot a Szűrőközpont munkatársával. A
kétévenkénti, meghíváson alapuló mammográfiás vizsgálat az
emlődaganat kimutatására szolgáló eddigi leghatékonyabb módszer.
Lehetővé teszi már korai stádiumban a betegség felismerését és a
kezelés időben történő megkezdését, ezzel javítva a gyógyulás esélyét.
A meghívásra kerülő nők jelentős része azonban nem él a lehetőséggel,
sokan másodszorra, vagy többedszerre kapnak meghívót, ennek
ellenére nem jelennek meg a vizsgálaton.
Palotásné Kővári Teréziát választotta meg a Tolna Megyei Mérnöki
Kamara elnökévé a szervezet tagsága. Az új vezető minél több fiatal
mérnök bevonását és új szakcsoportok megalakítását is tervezi. A
mérnöki kamara előtt álló feladatokról, a célkitűzésekről Palotásné
Kővári Terézia, elnök beszél. - INTERJÚ!!!

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára, Hamvas István az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. volt
vezérigazgatója, Süli János Paks város polgármestere, valamint Vida
Tünde producer, 2016. január 25-én, hétfőn 14 órakor Budapesten a
Magyarság Háza – Deák termében indítja útjára az „Örökségünk
mozgalmat”, amelynek célja, hogy egy dal segítségével szólítsa meg a
világ különböző pontjain élő magyarokat, s vonja be őket egy, a magyar
nyelv megőrzését, a magyarság megtartását szorgalmazó mozgalomba.
Gyulai István Örökségünk című szerzeményéhez Paks három magyar
ajkú testvérvárosában, Kézdivásárhelyen, Visken és Galántán,
háromszáz gyermek részvételével már elkészült egy klip. A terv immár
az, hogy határoktól, távolságtól függetlenül buzdítsák a magyarokat,
énekeljék a dalt, mindezt rögzítsék és juttassák el hozzájuk. A beérkezett
videókból áll majd össze az új, közösségi klip.
A Paksi Rendőrkapitányság eljárást folytat lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt egy paksi nő és egy szekszárdi férfi ellen,
akik 2016. január 21-én 20 és 22 óra közötti időben bementek egy paksi
áruházba, és ott ruhaneműket, kozmetikumokat valamint műszaki
cikkeket rejtettek a táskájukba. Miután a pénztárnál fizetés nélkül
haladtak el, a biztonsági őr számon kérte, majd a rendőrök
megérkezéséig visszatartotta őket. A Paksi Rendőrkapitányság
munkatársai a 18 éves nőt és a szintén 18 éves férfit lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A terheltek beismerő vallomást tettek, szabadlábon védekezhetnek. A
további eljárást a Paksi Rendőrkapitányság folytatja le.
Híreink végén az időjárásról: Hétfőn a nap első felében erősen felhős
lesz az ég és kisebb eső, Észak-Keleten ónos eső is kialakulhat. A szél
ÉNy-ira fordul és megerősödik. A hajnali -4 - -1 fokot követően
napközben 4-6-fokig emelkedik a hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

