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Kevesebb orvos van Tolna megyében is
Együttműködés a környezettudatosság jegyében
Vasárnap indul a házasság hete
A hétvégén kisüthet a nap
Jó napot kívánok, Veress Liza vagyok! 2017. február 10- én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Magyar Orvosi Kamara szerint továbbra is évi 600-800 milliárd forint
hiányzik a gyógyító-megelőző ellátásból. Ez pedig azt eredmnyezi, hogy
minden megyében így Tolna megyében is kevesebb az orvos. Éger
István elismerte, hogy a jó gazdaságpolitika eredményeként plusz
bevételekhez jutott az ágazat, amit beruházásokra fordíthatott az elmúlt
években. A kamara elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezzel
párhuzamosan az emberi erőforrások fejlesztésére is szükség lenne.
Még januárban felhívta a figyelmet a sürgősségi osztályokon
tapasztalható súlyos orvoshiányra, miszerint a szükséges 600 helyett
kevesebb mint 140 megfelelő szakképesítéssel rendelkező kolléga
dolgozik. Szólt arról is, hogy a visegrádi országokhoz képest a magyar
GDP arányos egészségügyi ráfordítás elmaradása legalább 2 százalék,
ami önmagában is 600 milliárd forintot jelent, de uniós összevetésben az
összeg ennek akár a kétszerese is lehet.
Gyümölcsöző együttműködésre számítanak. Erősíti kapcsolatrendszerét
és tovább bővíti együttműködéseit az Alisca Terra Kft. Várdombon jártak
a Várdombi Általános Iskolában. Az idén januárban ÖKO iskola címet
elnyert oktatási intézménnyel megállapodást is kötöttek. Ugyanis
felfigyeltek az iskolára, mert nagyon tudatosan és lelkesen szelektíven
gyűjtik a hulladékot és minden alkalommal erre ösztönzik az iskola
diákjait is. Ennek köszönhető, hogy innentől kezdve támogatják őket, ha
valami tudatos programot szerveznek. Tölgyesi Balázs ügyvezető
igazgató és Szamos Józsefné a Várdombi Általános Iskola igazgatója
egy-egy aláírással meg is pecsételte az együttműködést, mondta
rádiónknak Kővári Ildikó a Kft. szóvivője. - INTERJÚ!!!
Eddig Tolna megyébe szállítottak de ez változni fog. A tervek szerint
márciustól Kaposváron dolgozzák fel a toponári tejet. A mosdósiak
áprilistól naponta 12-15 ezer litert értékesítenek a helyi tejüzemnek, és a

negyven dolgozót alkalmazó agrárcég vezetői remélik, hogy
megerősödik az egyelőre veszteséges tejágazat. A Magyar Tej Társulás
tagjaként azt szorgalmazzák, hogy az árképzés alapját a német, a
lengyel, a cseh, a román, a szlovén valamint a szlovák tej átlagárak
képezzék. Kaposváron teljesül ez a kérés. A cégvezető korrekt
kapcsolatra számít a tejüzemmel, és magasabb árakban bízik. Még
Tolnába szállítják a tejet, literenként közel 85 forintot kapnak, a somogyi
megyeszékhelyen viszont 90 forint feletti összeggel számolnak.
Vasárnap kezdődik a házasság hete; országszerte és a határon túl több
mint 250 előadással, kulturális programmal irányítják rá a figyelmet a
házasság, a család fontosságára. Az idei év központi programjaiban
nagyobb figyelmet fordítanak a fiatalabb generációra. Emellett idén
először ingyenes online párkapcsolati tréninget is szerveznek, amelyre a
rendezvény honlapján lehet majd jelentkezni. Szekszárd is csatlakozott a
programokhoz. A tudnivalókat Szanyóné Lóki Gabriella a házasság hete
szervezője mondja el. - INTERJÚ!!!
Évente több mint tízezren halnak meg idő előtt a légszennyezettség
következtében - derült ki az Európai Bizottság környezetvédelmi
országjelentéséből. Magyarországon a légszennyezésből eredő
egészségügyi költségek pedig meghaladják az évi 5 milliárd eurót.
Ennek fő okozói azok a háztartások, ahol a műanyag és a gumi
hulladékot is a kályhákban tüzelik el. Éppen ezért folyamatosan
szigorodnak a lakossági fűtési rendszerekre vonatkozó műszaki
követelmények.
Elfogtak négy fiatalt, akik graffitikkel szórták meg Szekszárdot. Miután
egy bank képviselője feljelentést tett a firkák miatt, a rendőrség elfogott
négy fiatalt, akik a gyanú szerint 140 házat firkáltak össze városszerte.
Nem túl emlékezetes graffitikkel és tagekkel. 140 rendbeli rongálás
elkövetésével gyanúsítanak négy férfit, illetve fiút, akiket a közelmúltban
talált meg a rendőrség egy tavaly nyári graffitizéssel összefüggésben.
2016 augusztusában egy szekszárdi bank képviselője fordult a
rendőrséghez, miután egyik éjjel összefirkálták a bank falát. A rendőrség
a 19 éves tolnai B.G.-t, valamint a 18 éves V.Á.-t, a 20 éves P.T.-t és a
23 éves H.Sz.-t azonosította, utóbbiak valamennyien szekszárdi lakosok.
A nyomozás közben kiderült, hogy a fiatalok a múlt nyáron összesen 140
házat firkáltak össze. Az okozott kárt még nem összesítették, de a 4
millió forintot is meghaladhatja. Az ügyben a Szekszárdi
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Végül az időjárásról: Érkezik a napsütés. Többnyire változóan felhős
időre számítson, de van egy jó hírem, hétvégén szinte mindenhol lehet
legalább pár órás napsütés. Szekszárdon -4 és +3 fok között alakul a
hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

