01.25. – péntek 15.00
A méhnyakrák megelőzhető
Már lehet jelentkezni a tavaszi érettségire
Fejlesztések Nagydorogon és Dunaföldváron
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. január 25-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
2007 óta az Európai Méhnyakrák Szövetség minden év januárjában
meghirdeti a Méhnyakrák Megelőzési Hetet, mely az idén január 19 és
25 között zajlik. A nemzetközi kezdeményezés legfőbb célja felhívni a
lakosság, a szakma és a döntéshozók figyelmét arra, hogy ma már
egyetlen nőnek sem kellene méhnyakrákban meghalnia, hiszen a
rosszindulatú betegség védőoltással és rendszeresen végzett szűrővizsgálattal megelőzhető, erősítette meg Dr. Tóth János, nőgyógyászonkológus, a Tolna Megyei Balassa János Kórház gondozóvezető
főorvosa. – INTERJÚ!!!
A 2018/2019. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira 2019. január 21.
napjától 2019. február 15-ig lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten
egyaránt. Azok a vizsgázók, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal
rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint
azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal
is rendelkeznek, saját iskolájukban, az ott kapott jelentkezési lapon
adhatják le jelentkezésüket. Azok számára, akik középiskolai tanulói
jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Tolna Megyei Kormányhivatal
szervez érettségi vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján 2019.
január második felétől elérhető jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírva, a
szükséges mellékletekkel együtt személyesen, meghatalmazott által,
vagy ajánlott postai küldeményként eljuttatni a fent megjelölt határidőre a
Tolna Megyei Kormányhivatal címére. Ez a 7100 Szekszárd, Augusz
Imre u. 7. (közl)
Közel 35 millió forint értékben korszerűsítették a nagydorogi
egészségházat. A TOP forrásból megvalósult fejlesztés ünnepélyes
átadóját szerdán rendezték meg. Az egyébként a védőnői szolgálatnak is
helyet adó épületet a mai kornak megfelelően újították fel. Nagy
hangsúlyt fektettek az akadálymentesítésre, így külön parkolóhelyet,

rámpát és a mozgássérülteket kiszolgáló mellékhelyiséget is építettek,
mondta Kovács György, Nagydorog polgármestere.
– INTERJÚ!!!
Dunaföldváron több beruházás is befejeződött tavaly európai uniós
forrásból. Horváth Zsolt polgármester a teol.hunak elmondta, hogy ezek
közé tartozik a Kenderföldi-árok vízrendezése, a Duna-part teljes
rekonstrukciója, óvoda, bölcsőde és az általános iskola alsó tagozatának
felújítása, valamint az új piac kialakítása. A Béke tér saját forrásból
szépült meg, írja a lap. Önerőből több tervet is szeretnének
megvalósítani az idén. Utak, járdák felújítását tervezik, játszótéri
karbantartásokat szeretnének végrehajtani és az egészségügyi, illetve
az oktatási intézmények korszerűsítésére is szeretnének pénzt fordítani.
(teol)
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója
alkalmából még tavaly év végén új előadássorozatot indított a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum. Ennek keretében az érdeklődők közelebbről
megismerhették Kossuth, avagy Széchenyi munkásságát. A soron
következő előadás január 30-án lesz, és Perczel Mórról szól majd.
Hangos meghívó Andrásné Marton Zsuzsa, múzeumpedagógustól. –
INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Szombaton többfelé süthet ki a nap, nyugat felől
azonban egyre több felhő érkezik. Kevés csapadék reggel a keleti
határnál, az esti órákban északnyugaton és északkeleten fordulhat elő.
Időnként élénk lesz a nyugati-délnyugati szél. Szekszárdon a hajnali -7
fokról -1 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

