10.12. – szerda 15.00
Nappali szanatórium nyílt a Balassa János Kórház Pszichiátriáján
Idén is megünneplik a Kenyér Világnapját a Csapó Dániel
Szakképző Iskola tanulói
Tolna megyei is van a hazánk legszebb faluját kutató versenyben
Egy picit kevesebb lesz a felhő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. október 12-én,
szerdán, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Szeptember közepén új ellátási formát, nappali szanatóriumot indított a
Tolna Megyei Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya. Ez az ellátás
aktív részébe illeszkedik. Dr. Kertész Ágnes osztályvezető főorvos a
napokban tartott bemutatkozó előadáson a teol.hu-nak elmondta, hogy
egy pályázat segítségével tudták megvalósítani ezt a hiánypótló ellátást.
A nappali szanatórium a beteg lakóhelyéhez közel, közösségben
biztosítja a lehető legtöbb pszichiátriai és rehabilitációs ellátást. Szintén
cél, hogy a hozzátartozókkal minél szorosabb legyen az együttműködés,
számukra minden segítséget megadnak ahhoz, hogy otthon is
hatékonyan támogatni tudják a betegek felépülését. Lényegében ennek
segítségével hamarabb kikerülhet a beteg a kórházból, így a gyógyulása
is gyorsabb. (teol.hu)
Nyílt napra várnak minden érdeklődőt pénteken a Csapó Dániel
Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskolába. Ekkor lesz ugyanis a
kenyér világnapja. A részletekről Tolnainé Szabó Beáta szervező tanár
számol be. - INTERJÚ!!!
Ha végig gondolja, hogy mit lopnak el a leggyakrabban, akkor nyilván a
lista élén ott lesz valahol a bicikli. Országos bűnmegelőzési program
indult
„Házhoz
megyünk”
címmel,
melyhez
a
Dombóvári
Rendőrkapitányság is csatlakozott. A Tesco áruház épületében állítottak
fel információs pontot. Itt részt vehet az úgynevezett Bike Safe kerékpár
regisztrációban. Azaz felveszik a biciklije adatait, így ha esetleg ellopják,
sokkal nagyobb eséllyel kerülhet meg. Ezen a héten megtalálja a
rendőröket a standon, illetve november 14 és 19 között, valamint
december 12 és 17 között lesznek még ott. (közl)

És még egy bűnügy. Kár a legapróbb figyelmetlenségből is keletkezhet.
Ezt már tapasztalatból tudja az a tolnai autós, aki október 9-án este úgy
hagyta a háza előtt a teherautóját, hogy abban benne maradt a kulcs is.
Egy arra járó ki is használta az alkalmat, és ellopta a járművet. A
rendőrök rövid idő alatt megtalálták a kocsit, de addigra már meg volt
rongálva. Nem kellett hozzá csak pár perc, és kiderült, hogy a tettes egy
16 éves fiú, akinek nem volt jogosítványa, de egyszer, ifjú kora ellenére
már a járművezetéstől eltiltották. Jármű önkényes elvétele miatt indul
ellene eljárás. (polioce.hu)
Keresik Magyarország legszebb faluját. Az origó indított egy szavazásos
versenyt. Az első fordulóban Magyarország minden egyes megyéje 3-3
jelöltet indított. A jelölteket a megyei közgyűlések szakemberei
javasolták a portálnak. Tolna megyéből Kisszékely, Szálka és Váralja
szállt harcba a győzelemért. Az első fordulóban a szavazás most
vasárnapig tartott, a legtöbb voksot Kisszékely kapta, bekerült a
döntőbe. Ha szeretné, hogy rangos helyezést érjen el Kisszékely, akkor
látogasson el az origó oldalára és szavazzon. Egyenlőre a KomáromEsztergom megyei Súr vezet. (origo)
Útlezárással járó gyakorlatot tart ma a Katasztrófavédelem. Boros
Brigitta a szervezet tolna megyei szóvivője tájékoztatja Önt a
részletekről. - INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Csak rövid napos időszakokra lehet számítani, és
inkább a felhők uralják továbbra is az eget. gyenge eső fordulhat elő, de
legalább a szél mérséklődik. Szekszárdon a hajnali 7 fokról 13 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

