Október 04. szombat

Jó napot kívánok, Klein Eszter vagyok! 2014. október 04-én,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:

A Szépkorúak napját ünnepelték Bonyhádon is
17 mesemondó mérettette meg magát a medinai mesetalálkozón
Tűzoltási gyakorlat volt Pakson az ipari parkban
Vasárnapi koncertre készül a szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Egyesület
Az Öregek Nemzetközi Napját az UNESCO vezette be 1991-ben, azóta
hivatalosan október elsején köszöntjük az idős embereket. Ez az ünnep
arról is szól, hogy felhívja a figyelmet a tiszteletükre és arra, hogy
támogassuk, szeressük, értékeljük és fogadjuk el őket, hiszen
mindannyian szerencsések lehetünk, ha velünk vannak szüleink,
nagyszüleink, dédszüleink. Bonyhádon a szokásokhoz híven szép
programmal várták a művelődési központba az érdeklődőket. 14,00
órától egészségügyi szűréseket tartottak, majd dr. Lascsik László
kardiológus főorvos beszélt a szívbetegségekről, azok megelőzéséről és
a gyógymódokról. Az ünnepi műsoron fellépett a Városi Nyugdíjas Klub
Kórusa, a Teveli Férfidalárda, a Harmónia Kórus és a Völgység
Néptáncegyüttes.
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alpolgármestere is köszöntötte a szépkorú vendégeket. A júliusban 100.
születésnapját betöltött, és az október 1-jei műsorra ellátogató Bernhardt
Józsefet és feleségét személy szerint is. Az önkormányzat és a
művelődési központ a műsor után virággal köszöntötte a vendégeket,
majd süteménnyel, gyümölccsel látta vendégül a szépkorúakat.
17 mesemondó vett részt a 20. mesetalálkozón Medinán. Pénteken a
Művelődési Házban mód és lehetőség volt arra, hogy a meseszerető
gyerekek és nem utolsó sorban a felnőttek meséket hallgassanak,
kézműveskedjenek, gyermek műsoron vegyenek részt. A Részletekről a
Medinai Óvoda óvónője Pusztainé Vaczula Márta számol be. INTERJÚ!!!
Háromnapos tűzoltási gyakorlat zajlott a megyei katasztrófavédelem
szervezésében a paksi székhelyű Vitafoam Kft-nél. A tűzoltók a cég által
gyártott poliuretán szivacsok ellenőrzött körülmények között

meggyújtásra kerültek, majd különböző oltóanyagok felhasználásával
oltási gyakorlatot hajtottak végre a paksi és a szekszárdi hivatásos
tűzoltók. A gyakorlatot megelőzően a létesítmény tűzoltási műszaki
mentési terve egy helyismereti gyakorlat keretén belül ismertetésre
került. A gyakorlatra meghívást kaptak az önkéntes tűzoltó egyesületek
valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. területén szolgálatot teljesítő
létesítményi tűzoltóság.
Október a protestantizmus hónapja. Ennek alkalmából vasárnap ünnepi
hangversenyt szervez a szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes. A műsor apropója az, hogy az eltelt 20 év alatt tanult zsoltár
feldolgozásokból egy 4. CD- lemezt szeretnének elkészíteni. További
részletekről Naszladi Judit a kórus alapító karnagya tájékoztatja a
hallgatókat. - INTERJÚ!!!
Hazai pályán játszanak hétvégén az MVM Paks labdarúgói. A bajnokság
10. fordulójában a Kecskemét gárdáját fogadják ma 18 órakor.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

