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Sikeres volt a Fighters Night
A szekszárdi aprók megállták a helyüket
Innovációs partnertalálkozót tart a TMKIK

Kellemes napot kívánok! 2013. november 11-én, hétfőn 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják:

Sikeres volt a Fighters Night
Ötödik alkalommal rendezték meg Szekszárdon a Sportcsarnokban
november 9-én szombaton, a Fighters Night Boxgálát, melyen a
környékbeliek igen sikeresek voltak, hogy mennyire arról Halász Gábort,
szervezőt, résztvevőt hallják. - INTERJÚ!!!
A szekszárdi aprók megállták a helyüket
A fiatal koreográfusoknak bemutatkozási lehetőséget, az új munkák
bemutatását, illetve a táncosoknak, oktatóknak tapasztalatcserét jelentett a
hétvégi szekszárdi Tóth Ferenc Gyermektánc Koreográfiai Verseny.- írja a
teol.hu
Az
Örökség
Gyermek
Népművészeti
Egyesület
kétfordulós
megmérettetésének második előválogatóját tartották Szekszárdon, két hete
Kecskeméten volt ugyanilyen esemény. Eredmény egyelőre nincs, az is
lehet, hogy csak a jövő év elején derül ki, mely csapatok érdemeltek arany
minősítést, és ezzel együtt újabb szereplési lehetőséget a döntőn. Most
több, mint húsz csoport mutatta meg tudását három kategóriában.
Autentikusnak azt a koreográfiát nevezik, mely magát a táncot,
tematikusnak, mely egy szokás, népmese vagy gyermekjáték feldolgozását
mutatja be, a szociokoreográfiák pedig a jelenlegi táncos hagyományt
használják fel. A kalocsai néprajzos, tanító, táncos nevét viselő versenyen
vasárnap délelőtt a szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület Aprók csoportja
is fellépett.
Matókné Kapási Julianna művészeti vezető szerint bár az eredményt még
nem lehet tudni, elégedettek lehetnek szereplésükkel, megállták a helyüket.

Tóth Ferenc egyébként a Bartinának 1992-ben Katicák és tücskök címmel
írt koreográfiát
Innovációs partnertalálkozót tart a TMKIK
Tolna megyében két helyen és időpontban várják az érdeklődőket az
"Innovációs partnertalálkozó" címet viselő rendezvényre a Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, mellyel kapcsolatban a
részleteket Gödrei Zoltánól a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
sajtóreferensétől hallják. - INTERJÚ!!!
Frekvenciacserék a MinDig TV szolgáltatás vételében Dél-Dunántúlon
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az Európai Unió határozatának
megfelelően, a „digitális hozadék” sáv felszabadítása céljából folytatja a
790-862 MHz-es frekvenciatartomány (UHF 61-69 csatornák) kiürítését.
Ennek érdekében az NMHH Dél-Dunántúlon 8 digitális földfelszíni televíziós
telephelyet illetően frekvenciacserék végrehajtását rendelte el. Az Antenna
Hungária a frekvenciacseréket 2013. november 12-15. között hajtja végre,
melyek érintik az ingyenes MinDig TV és a fizetős MinDig TV Extra digitális
földfelszíni televíziós szolgáltatások vételét is. Az érintett körzetekben a
változást követően újra kell hangolni a digitális földfelszíni vevőeszközöket,
melyet a digitális adók visszakapcsolása után kell elvégezni. - tájékoztatta
rádiónkat az Antenna Hungária.
Az Antenna Hungária a frekvenciacseréket 2013. november 12-15. között
hajtja végre, a munkálatok a régióban Baranya, Tolna, Fejér és Somogy
megyéket érintik.
Az Antenna Hungária tervei szerint a digitális adók áthangolására
megyénkben november 14-én Úzd-Sárszentlőrinc térséségében 8 és 16
óra között, szintén 14-én Bonyhádon 8 és 18 óra között, valamint
Szekszárdon november 15-én 10 és 16 óra között kerül sor, a munkák miatt
néhány órán keresztül szünetel a digitális sugárzás, tehát a MinDig TV és
MinDig TV Extra televízió- és rádió-csatornák nem lesznek elérhetők.
A frekvenciacserékkel érintett körzetekben a változást követően újra kell
hangolni a digitális földfelszíni vevőeszközöket, melyet a digitális adók
visszakapcsolása után kell elvégezni. A készülékek többségénél
manuálisan kell elindítani az újrahangolást, amennyiben a néző azt
tapasztalja, hogy egyes csatornák nem jelennek meg a csatornalistában.

A frekvenciacserék nem érintik a digitális adók lefedettségi területét, tehát
nem szükséges a vevőantenna pozíciójának, irányának megváltoztatása.

A német ősöknek állítottak emléket
Kismányokon felavatták vasárnap az Ulmer Schachtelt, azaz a betelepült
német ősök emlékére állított hajót - írja a Tolnai Népújság
A Rettich Béla készítette alkotás a székely kapu közelében, a szabadidő
parkban kapott helyet. Simon László polgármester és Krähling Dániel
nyugalmazott evangélikus lelkész felidézték a betelpülés körülményeit,
utóbbi azzal ajánlotta a kismányokiak figyelmébe az alkotást, hogy az
elődök hitéből erőt merítve virágoztathatják fel falujukat és az országot.

Time-lapse kisfilm Paksról
Az őszi Atomfutáson mutatták be először és immár az interneten is látható
a Paksról készült time-lapse videó. A Pro Urbe Emlékéremmel is elismert
Babai István nevéhez fűződő kisfilm több mint egy éven át készült, speciális
technikával mutatja be a város arcait. A film elkészülését, melyben a
TelePaks operatőr-vágója mellett Farkas Attila, Szabó Sára, Tóth András
és Vincze Bálint is részt vett, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. finanszírozta;
a time-lapse a város honlapjáról is elérhető.- számol be a Paksi Hírnök
A time-lapse technika lényege, hogy a film egymás után néhány másodperc
időeltolással készült fotóból áll össze. Az akár több tízezernyi elkészült
fénykép aztán számítógépen egymás mellé téve áll össze mással össze
nem hasonlítható hangulatú filmmé.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

