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Önök a Rádió Antritt regionális híreit hallják 2013. január 27-én. –
Köszöntöm Önöket, Kovács Viktória vagyok.
Idén is sikeres volt a Tolnai Népújság partnertalálkozója
A Genius Apáczai Diploma Díj ezüst fokozatát kapta Szabó Béláné
Elindultak a Balassi-kardok
Idén is sikeres volt a Tolnai Népújság partnertalálkozója
Az ismerkedést, a tapasztalatcserét és a kapcsolatok erősítést szolgálja a
Tolnai Népújság partnertalálkozója. amelyre ezúttal is a megye számos
polgármestere és cégvezetője fogadta el a meghívást. A rendezvény
résztvevőit Póré László kiadó-vezető köszöntötte, aki elmondta, hogy a
kiadóvezető-váltásnak gazdasági okai voltak, és Lengyel János, a lap
korábbi főszerkesztője jelenleg a projekt termékek főszerkesztőjeként más
megyékben honosítja meg a Tolna megyében bevált jó gyakorlatot. A jelen
gazdasági helyzettel és kilátásokkal kapcsolatban pedig arról számolt be a
kiadóvezető, hogy a hirdetési piac ott tart, ahol a kilencvenes években, és
még hosszú idő szükséges a felzárkózáshoz. Ezt követően Tóth Ferenc
kormánymegbízott köszöntőjét, illetve Faustné dr. Czirják Zsanett a NAV
Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság szekszárdi irodájának
igazgatójának és Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnökének előadását hallgathatták meg a résztvevők. Az
igazgatónő a Népújság és a Nav közös kiadványát a TOP 100-at mutatta
be, míg Parragh László az elmúlt pár év gazdasági eseményeiről, illetve a
jövőbeni kilátásokról beszélt. Elmondta, Magyarország politikai elitje
többnyire arra hivatkozik, hogy minden baj forrása a 2008 óta tartó válság,
és ha az véget ér, akkor minden rendbe jön a magyar gazdaságban. Ez
azonban téves megközelítés – szögezte le az elnök. Szerinte a rendszer
hibás elemeivel kell szembenézni, és azokat kijavítani, mert e nélkül nem
küzdhető le a gazdasági válság. A várakozásokról szót ejtve dr. Parragh
László kitért arra, hogy a világgazdaságban 2,1 százalékos, a
világkereskedelemben pedig 2,9 százalékos bővülésre van kilátás, viszont
az euró zóna kereskedelmében zsugorodás várható. Míg hazánk
legfontosabb
gazdasági
partnerénél,
Németországban
a
GDP
emelkedésével számolnak. Magyarországon márciusban változás lesz a

jegybank élén, ez pedig új filozófiát eredményezhet. Ezzel együtt az ország
lakosságának fogyasztása kiszámíthatatlan és a munkaerőpiac várhatóan
stagnálni fog. Bár már az is jónak számít – tette hozzá az elnök. A
gazdaság továbbra is exportirányított és marad a „hiányszám vezérelt”
gazdaságpolitika is, azaz a kormány mindent „beáldoz” annak érdekében,
hogy három százalék alatt tartsa a hiányt – vélekedik dr. Parragh László.
A Genius Apáczai Diploma Díj ezüst fokozatát kapta Szabó Béláné
A Széchenyi István Általános Iskolát 5 éve igazgató Szabó Béláné január
21-én vehette át az Apáczai Kiadó vezetősége által odaítélt elismerést,
melyet magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseképpen
kapott. A rendkívül magas erkölcsi elismerést jelentő díjat a pedagógusok
Kossuth-díjának is nevezik és idén 10. alkalommal ítélték oda a díjra
felterjesztett kollégáknak. Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester és Potápi
Árpád János polgármester virágcsokorral gratulált az iskola igazgatójának a
kitüntetéshez.

Elindultak a Balassi-kardok
A Balassi Bálint-emlékkard irodalmi díjat minden évben annak a költőnek és
műfordítónak ítéli oda a Balassi Bálint-emlékkard kuratóriumának
elnöksége, akinek líráját és fordítói munkásságát méltónak tartja a 16.
századi reneszánsz magyar költő, végvári vitéz életművéhez.„A Balassikard a túlélésben születő második Magyarország egyik jelképe…”, „A
Balassi Bálintról elnevezett kard azt jelképezi, hogy ezt a nemzetet jobb
időkben Isten szolgái is karddal védték, ahogy a pálos rendiek, eme napba
öltözött, ég felé nyitott emberek. Akinek mi kardot adunk, az a szellemileg
magas, ég felé nyitott emberek sorába tartozik” –nyilatkozta 2007-ben
Makovecz Imre, az irodalmi díjat megalapító kuratórium elnöke. Az
emlékkardokat 1997-től Fazekas József bonyhádi fegyverkovács készítette
el. A két kardot február 14-i átadásuk előtt az ősi kardszentelés
hagyománya szerint áldják meg, idén január 25-én, a bécsi
Stephansdomban került sor erre az eseményre. A szentmisét Kiss-Rigó
László püspök celebrálta. Az ünnepséget Magyarország Nagykövetsége és
az „Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége, Kaláka-Club” szervezi.
A XVI. századot idéző fegyvereket január 23-án adta át Fazekas József
Potápi Árpád János polgármesternek, aki mint az Országgyűlés Nemzeti

összetartozás bizottságának elnöke vitte Bécsbe. 2010 – ben Ágh István
költő és John Ridland amerikai műfordító
2011 – ben Tamás Menyhért költő és Ivan Canev bolgár műfordító
2012 – ben pedig Tornai József költő és Gabriel Zanamaku Olembe kongói
műfordító kapta meg a Balassi-kardot.
Idén is lesz atomfutás
Már lehet jelentkezni a nagy sikert aratott Atomfutás idei, új fordulójára. A
program tavalyi, első rendezvényére is hazánk minden tájáról érkeztek
mozogni vágyók, a versenyre és a gasztronómiai programra is ezrek
látogattak el Paksra. Scheffer István főszervező elmondta, az Atom 100
futás újabb helyszínnel bővült, így Kaposvár, Baja, Nagyatád és Paks
mellett már Szekszárdon is rajthoz állhatnak a futók. A paksi esemény
egyik legjelentősebb változása a BrutálAtom elindítása. A II. Atomfutásról
és az Atom100 programsorozatról a www.atomfutas.hu honlapon találnak
bővebb információt.
Verses-zenés
összeállítással
emlékeztek
névadójukra
sírjánál,
születésének 60. évfordulója alkalmából a Csengey Dénes Kulturális
Központ munkatársai. A jubileumhoz kapcsolódó következő program egy
szakmai kirándulás lesz június 28-án hétfőn. Az intézmény dolgozói
Budapesten tesznek látogatást az ország vezető kulturális intézeteiben: a
Magyar Művelődési Intézetnél, a Ludwig Múzeumban és a Nemzeti
Színháznál.
A könyvtáraknak egyre fontosabb feladata az, hogy közösségi színtérként
is a látogatók rendelkezésére álljanak. A hőgyészi Virág János
Nagyközségi Könyvtár is igyekszik minden korosztály számára
programokat biztosítani. Ezek között vannak előadások, kiállítások,
könyvbemutatók is. Ezekről Rillné Csapó Etelkát, a hőgyészi könyvtár
vezetőjét kérdeztük. - INTERJÚ RÉSZLET
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei, köszönöm a figyelmet!

