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Mengapa orang Sanggau lebih banyak yang Stroke?

&quot;Mengapa orang Sanggau banyak yang mengalami stroke dari pada orang bule?
Padahal orang bule lebih banyak dan lebih sering mengkonsumsi daging dari pada kita di
Sanggau ini&quot;, tanya orang nomor 1 di Sanggau kepada ratusan masyarakat Toba. Tak
seorang pun yang tepat menjawab pertanyaan tersebut, Paolus Hadi langsung menjawab
pertanyaannya sendiri.
&quot;Setelah diteliti dan di survei, orang Sanggau
banyak yang terkena stroke karena orang Sanggau banyak yang mengalami stres. Stres
karena masalah ekonomi, sosial dan lainnya. Maka dari itu, masyarakat harus tetap semangat
menjalani hidup, selalu berpikir positif dan optimis untuk menghindari stres. Kalau gampang
stres, gampang juga stroke. Agar tidak gampang stres, kita perlu hiburan. Hiburan ini sangat
penting seperti malam ini, tapi perlu batasan,&quot; pesan Paolus Hadi ketika memberi
sambutannya sebelum menutup Turnamen Belungai Cup pada malam hiburan di Lapangan
Bola Balai Belungai Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Minggu malam (08/01).

Pada kesempatan itu, pria yang kerap disapa PH tersebut menuturkan bahwa Infrastruktur di
Toba masih lemah, tapi Toba sudah maju. Ia menambahkan bahwa dulunya orang malas
datang ke Toba, tapi sekarang sudah ramai.

&quot;Jaman dulu orang malas untuk datang ke daerah ini, setelah ada jembatan Pak Kasih
Tayan yang terjadi malah sebaiknya,
orang dari luar berbondong-bondong ingin ke datang ke daerah Toba ini.
Sekarang tidak perlu lagi nyebrang ke sini menggunakan ponton, karena jembatan ini sangat
membantu sebagai sarana transportasi
sehingga bisa meningkatkan
perekonomian
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masyarakat
&quot;,
pungkasnya.

Bupati Sanggau yang malam itu hadir didampingi Wabup Sanggau Yohanes Ontot, juga
mengingatkan anak-anak usia pelajar agar sekolah yang serius dan menjauhi Narkoba.
&quot;Walaupun belajar untuk mendapatkan ilmu bisa dimana saja, tapi saya tetap
mengingatkan anak-anak yang masih berstatus pelajar agar sekolahlah yang serius
untuk menambahkan ilmu, wawasan dan relasi demi meraih cita-cita sebagai generasi penerus
bangsa
dan jauhi Narkoba. Kalau tidak sekolah pasti masa depan akan tertindas&quot;, tegasnya.

Diakhir pidatonya, PH mengucapkan selamat dan berpesan kepada pemenang agar tetap
berlatih untuk meningkatkan keahlian dalam bermain Sepakbola. Ia pun menyampaikan sejarah
untuk Sanggau dalam beberapa tahun terakhir bahwa Sanggau sudah dua kali meraih juara di
tingkat Provinsi yang sebelumnya belum pernah diraih.

&quot;Sebelumnya Sanggau tidak pernah juara tingkat Provinsi, tapi saat ini dalam beberapa
tahun terakhir Sanggau sudah dua kali juara Provinsi. Semoga gelar juara ini bisa
dipertahankan sampai ke tingkat Nasional&quot;, katanya.

Sebelum pamit meninggalkan lapangan bola usai menutup turnamen dan menyerahkan trophy
kepada para pemenang, Bupati dan Wakil Bupati Sanggau hibur masyarakat dengan
melantunkan tiga lagu. Cinta & Permata, Onih Agah, dan Doleng Donado pada lagu ketiga.
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