04.14 – hétfő
Oktatják a hulladék újrahasznosítást
Nagymányokon dolgozik az év pedagógusa
Elhelyezkedési tanácsokkal látták el a Gerjeni fiatalokat
Itt a hidegfront

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. április 14-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
A hulladék újrahasznosítását tanítják egyszerű módszerrel a
gyerekeknek a szekszárdi Wunderland Óvoda előtti játszótéren.
Ugyanis használt PET-palackokból – tudja, ebben árulják az
üdítőket – építettek a felnőttekkel együtt a gyerekek egy kertet.
Hivatalos nevén egyébként magas ágyást hoztak létre a Négy
Évszak Waldorf-pedagógia Alapítvány munkatársainak
segítségével. A környezettudatosság jegyében használták el így a
400 palackot. Előtte ezeket homokkal töltötték fel. Ez adja meg az
ültetvény keretét. Az akcióra egyébként a Zöldforrás Alapból nyert
pályázati pénzből költöttek. (teol.hu)
De mások is kaptak ötleteket az újrahasznosításra.
Papírhulladékból tüzelőanyag, házi készítésű mosópor, vagy
ételízesítő - ilyen, a háztartásokban hasznosítható, olcsó és
egyszerű praktikákkal ismerkedhettek meg szombaton a
Közösségi Önsegítő Klubosok Találkozójának részvevői
Nagyhajmáson. A 11 Baranyai és Tolnai kistelepülést összefogó
program elsősorban a mélyszegénységben élőknek igyekszik
segíteni. A hétvégi találkozóról Halmai Gáborné Zsuzsa, a
szervező Köz-Tér-Háló program szakmai vezetője beszélt. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja. További információink.
Egészen kiváló tanárok dolgoznak Tolna megyében. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, minthogy a Szent Gergely díj- Az Év
Pedagógusa 2014 elnevezésű elismerést vehette át a napokban
Stallenberger Józsefné. A nagymányoki II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanítójának példaértékű oktató-nevelő munkáját
ismerték el. A kitüntetést a diákok, szülők és a kollégák

javaslatára ítélik oda minden évben a kimagasló eredményeket
elérő pedagógusoknak. (teol.hu)
Élen jár pedagógiai módszereivel a Szekszárdi 1. Számú Óvoda.
Még 2005-ben indult a program, melyben az úgynevezett Játékos
foglalkoztatást próbálták ki. Azóta már saját módszerekkel, sőt
kiadványokkal dolgoznak a pedagógusok. Itt a német nyelvi
oktatásban a gyerekek játékos formában vesznek részt, úgy, hogy
szinte észre sem veszik, hogy tanulnak. Ráadásul az egész
folyamatot egy évszakokra épülő programcsomag köré dolgozták
ki. Ma már vendég óvónénik tanulják itt a módszert. (teol.hu)
Már a héten elkezdődhet a kurdi templomtorony helyreállítása! Az
ugyanis nagyon rossz állapotban van. Még március közepén a
tetőszerkezetet megbontotta egy nagy vihar. Mivel a templom a
helyi óvoda és iskola közvetlen közelében található, félő volt, hogy
az ott játszó gyerekek megsérülhetnek. A település
önkormányzata már akkor felvette a kapcsolatot a Pécsi
Egyházmegyével. A szakemberek úgy döntöttek, hogy még a
héten leemelik a megrongálódott és elöregedett tornyot. A
részletekről és arról, hogy mikorra várható a teljes felújítás Müller
János polgármester beszélt. - INTERJÚ!!!
Sikeres volt a Gerjeni tréning. A helyi Fiatalok Egyesülete
szervezte a programsorozatot, melyben a munkaerőpiacon való
érvényesülést igyekeztek kortársaik körében erősíteni. A
gyakorlatorientált, nem kizárólag álláskeresőknek meghirdetett
képzésen a Duna Összeköt Egyesület által érintett településeken
élők vehettek részt díjmentesen. Az ehhez szükséges pénzt az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programtól nyerték. A résztvevők
tanulhattak pénzügyi ismereteket, vállalkozásaikhoz kaphattak
tanácsokat, és információkhoz juthattak arról is, hogy a paksi
atomerőmű tervezett bővítése milyen szakembereket igényel
majd. De tanácsokat kaphattak az önismerethez,
kommunikációhoz, felkészítették a résztvevőket az állásinterjúkra,
és a munkába állás követelményeire is. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Bárhol kialakulhat zápor-zivatar, amelyet
erős széllökések is követhetnek. Sőt apró szemű jeget is ígérnek.
Ez egészen biztosan nem tesz majd jót a növényeknek. Jó pár
fokot visszaesik a hőmérséklet a korábbi napokhoz képest.
Kismányokon a reggeli 5 fok után csupán 13 fokos maximumokkal
lehet számolni.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

