Október 12. vasárnap
Jó napot kívánok, Klein Eszter vagyok! 2014. október 12-én,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Innovációs fórum Pakson az ipari parkban
Tolnát és Baranyát is bejárták a dombóvári Belvárosi Általános
iskola ötödikesei
Győrben nyílt tárlata a tolnai festőművésznek
Hadkiegészítési gyakorlaton szimulálták a sorozást
Ismét első lett Ledneczki László
A szellemi tulajdon védelme egyre fontosabb szerepet játszik a
vállalkozások versenyképességének fejlesztésében és fenntartásában,
amit egyre szélesebb vállalkozói réteg alkalmaz tudatosan. „A szellemi
tulajdon-védelem szerepe az innovációban” című szakmai nap is arra
volt hivatott, hogy a vállalkozókat tájékoztassák lehetőségeiről - mondta
dr. Vass László, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi
ügyintézője. Az elöljáró az európai szabadalmi reform aktualitásairól
tájékoztatott. Az eseményen az atomerőmű tervezett bővítésével
kapcsolatban dr. Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetője és
Hőnyi Pál, a Hozam Kft. igazgatója is tájékoztatót tartott. A szellemi
tulajdon-védelemmel kapcsolatban több rendezvényt is tervez a DélDunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, novemberben Kaposvárra
várják az érdeklődő vállalkozókat. Bővebb információkért az interneten
keressék a www.ddriu.hu honlapot
A tüskei erdei iskolában jártak nemrégiben a dombóvári Belvárosi
Általános Iskola ötödikesei. A három nap során számos szakmai
programban és élményben volt részük. Részletekről az iskola igazgatója
Szenyériné Szabolcska Julianna beszél. - INTERJÚ!!!
Jövő hét péntekig látható Mözsi Szabó István, Tolnán élő festőművész
Testamentum című életmű kiállítása Győrben. A város egyik legnívósabb
kiállítóhelyén, a Nyugat-magyarországi Egyetem tanítóképző karának
Cziráki Lajos Kiállítóterében nyílt tárlatot a neves néprajzkutató,
Andrásfalvy Bertalan professzor nyitotta meg. A kiállításon a művész
mintegy negyven festménye, továbbá tanítói, népművelői tevékenységét
is felidéző fotók, tárgyak is láthatóak. A tárlatnyitón mintegy száz fős

közönség vett részt, köztük pályatársak és egyetemi vezetők. A festőt
felesége mellett Decsről, Bogyiszlóról és Tolnáról is elkísérték az
eseményre, ahol közreműködött Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, Balogh
Máté, Nagy Zoltán, Nagy Zoltánné, Mihalovics Zsolt, Orsós Zoltán,
Streer Tamás, Streer Tamásné, Decsi Kiss János, illetve Appelshoffer
Ágnes, Tolna, és Tóth István, Bogyiszló első embere is.
Sorozást tartottak a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban.
Mindez a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsnokságának szimulációs hadkiegészítési gyakorlata volt, amely
azt a célt szolgálta, hogy egy nem kívánatos háborús helyzetben
gördülékenyen menjen a haderő hadkiegészítése. A programról
bővebben Kvanduk Tamás őrnagy, a Magyar Honvédség
Hadkiegészítés Központi Nyilvántartó Parancsnokság 10. Katonai
Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájának vezetője számol be. INTERJÚ!!!
Csapó Sándor, a Csámpai Lovassport Egyesület elnöke és Hajdú János
polgármester köszöntötte Ledneczki Lászlót, aki másodszor nyert
Közép-Európa Kupát. A bajnok ezúttal a western riding kategóriában
utasította maga mögé a mezőnyt, a megmérettetésnek ezúttal a
csehországi Celadna adott otthont. A western ridingben a tízméterenként
elhelyezett bóják között szlalomban kellett bizonyítani. Ahhoz, hogy a ló
a pálya megfelelő pontján, megfelelő ritmusban, mindenféle
ellenszegülés nélkül hajtsa végre ezt, nagyon nagy összhangra van
szükség ló és lovas között. Ez remekül összejött ezen a versenyen
Ledneczki Lászlónak, aki tudatosan és kitartóan tanítja lovát kétéves
csikó kora óta. A Csámpai Lovassport Egyesület versenyzői szeretnének
jövőre is részt venni a KEK-en, amit Lengyelországban rendeznek.
Ledneczki László elmondta, tervezi, hogy másik európai szintű
bajnokságon is megméresse magát. A legkézenfekvőbb az Americana
elnevezésű versenyen való indulás volna, hiszen itt mérik össze
tudásukat a kontinens legjobb western lovasai.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

