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Bevezető
Köszöntöm Hallgatóinkat! Magazinműsorunkban a térség fontos híreit,
érdekességeit szedtük csokorba, olyan közismert, közkedvelt embereket
megszólaltatva, akik egy - egy témában személyesen érdekeltek, így
elsőkézből, hitelesen tudják átadni tapasztalataikat, észrevételeiket. Ma is,
ahogy minden vasárnap 9 órától 11 óráig számítunk figyelmükre itt a 105,1es hullámhosszon. Műsorunkat egy rövid hírösszefoglalóval kezdjük,
melyben megemlítünk számos a héten történt, megyét és térséget érintő
fontos eseményt. Vendégünk a mai napon Farkas Rita, a Tolna Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság intézményvezetője, Szepesi József, a
Gemenc Judo Klub ügyvezető elnöke, és Hepp Attila trombitaművész
lesznek.
Elköszönés
Heti hírösszefoglalónkban a régió életében fontos eseményekről
számoltunk be önöknek, érintetve számos a megyét és térséget érintő
fontos hírt. Reméljük, bennünket hallgatva kellemesen telt ez a két óra.
Várjuk érdeklődésüket, témajavaslataikat! Írják meg, mondják el, miről-kiről
hallanának szívesen! Címünk: 7100-Szekszárd, Wesselényi utca 16., a
444-444-en hívhatnak bennünket, sms-boxunk száma: 0630/900-44-44, az
elektronikus leveleket pedig a szerk@radioantritt.hu-ra küldhetik. Köszönjük
vendégeinknek, Farkas Ritának, a Tolna Megyei Gyermekvédelmi
Igazgatóság intézményvezetőjének, Szepesi Józsefnek, a Gemenc Judo
Klub ügyvezető elnökének, és Hepp Attila trombitaművésznek, hogy
elfogadták meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink figyelmét.
Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9 órától jelentkezünk.
Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával készült.
A kormányablakban is lehet jelentkezni egyetemre, főiskolára
A kormányablakokban akár fél óra alatt bárki beadhatja a jelentkezését a
felsőoktatási intézményekbe az ügyfélkapun keresztül. Az idei felvételi
szezonban az országban 29 helyszínen, munkanapokon reggel 8-tól este 8ig várják az ügyintézők mindazokat, akik élni szeretnének az online
jelentkezés lehetőségével. Az online jelentkezéshez ügyfélkapu -

regisztráció szükséges, amelyet a kormányablakokban lehet igényelni, ahol
emellett az ügyintézők részletes tájékoztatást és azonnali segítséget tudnak
nyújtani a jelentkezéshez. Így akár fél óra alatt elintézhető a felvételi
jelentkezés, melyet az Országos Felsőoktatási Információs Központ
azonnal fogad. A jelentkezési határidő március 1.
Február 10-e és 17-e között zajlott a házasság hete. Az eseményhez
kapcsolódóan Szekszárdon is szerveztek programokat: február 14-én
csütörtökön 17 órától dr. Kovács Antal – olimpiai- és világbajnok
cselgáncsozó, közgazdász – előadását hallgathatták meg a házasságról,
az elköteleződésről és a hűségről. Ezt követően pedig 18 órától a Garay
téren szabadtéri demonstráció szerveztek a házasság intézménye mellett.
Mind a betegforgalom, mind az influenzaszerű tünetekkel rendelkezők
száma emelkedett Tolna megyében az influenzaszezon hetedik hetében. A
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
szerint a betegek száma arányaiban a 60 év feletti korosztály körében nőtt
a legnagyobb arányban. A betegforgalom a legnagyobb mértékben a Paksi
Járási Népegészségügyi Intézet területén nőtt. Az influenzaszerű tünetekkel
rendelkezők száma globálisan emelkedett: a legnagyobb mértékű
növekedést a Dombóvári Járási Népegészségügyi Intézet ellátási területén
tapasztalták, közel két és félszeresére nőtt az influenzaszerű tüneteket
mutatók száma. A 100 ezer lakosra jutó megbetegedések számában
területi egyenlőtlenség figyelhető meg a megyében. A megbetegedések
valamennyi korosztályt érintették. Csupán a középkorúak körében csökkent
a megbetegedések száma, a többi korcsoportban emelkedett, legnagyobb
mértékben a 60 év felettiek körében. Két óvodai közösségben
megemelkedett a hiányzók száma, a járványügyi vizsgálat megállapításai
alapján azonban kimondható, hogy az esetek nem influenzaszerű
tünetekkel jártak, így további vizsgálat nem történt.
Az Anonim Alkoholisták Egyesülete idén is megrendezte az Anonim
Alkoholisták Találkozóját, amelynek a Tolna Megyei Önkormányzat Szent
László Szakképző Iskolája adott otthon, február 15-17 között Szekszárdon.
A bárki számára nyitott rendezvény résztvevői csoportos foglalkozásokon,
beszélgetéseken, illetve különböző előadásokon vehettek részt.
Kihirdették a Magyar Tudományos Akadémia borversenyének idei
nyerteseit; az MTA Bora 2013 címet tokaji, villányi, felvidéki, szekszárdi és
alföldi borok viselhetik. Ez a negyedik alkalom, hogy az MTA meghirdette

saját borversenyét, melynek keretében kiválasztja az MTA borát, mondta el
a csütörtöki eredményhirdetésen Pálinkás József, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke. A középkategóriás vörösborok legjobbjának a szekszárdi
Tüske Pince 2009-es Merlot 5BB-jét ítélte a zsűri, másodikként a pincészet
2009-es Cabernet Franc-ja, harmadikként a 2011-es Figula III cuvée,
negyedikként az Eszterbauer Borászat 2011-es Nagyapám Szekszárdi
Kadarkája, míg ötödikként a 2011-es Teleki Villányi Cabernet Sauvignon
végzett. Alföldi sikert hozott a rosék versengése a Koch Borászat HajósBajai Kékrankos Roséjának elsőségével, a további helyezéseket - szintén
mind a 2012-es évjáratból - a Baron von Twickel Chateau Kajmád Roséja,
a Vin Art Villányi Cabernet Sauvignon-kékfrankos roséja, a Tüske Pince
roséja, illetve az Egri Korona Borház roséja érte el. - adta hírül az MTI.

