Január 2. péntek
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2015. január 2-án, pénteken 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:

Új igazgató az Illyés Gyula Megyei Könyvtár élén
Egy tehetséges diák pályázatát támogatják
Magyarországi kissebségek kultúrájáért díjat kapott a Roger
Schilling Zenekar
Nyugdíjba megy a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár megbízott
igazgatója, Németh Judit. A városi közgyűlés Liebhauser Jánost, az
eddigi igazgatóhelyettest nevezte ki a könyvtár élére. Az új igazgató
szerint a bibliotékának is változnia kell, hogy mire kell számítani az
elkövetkezendő esztendőben arról Liebhauser János igazgató beszél. INTERJÚ!!!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014-ben is pályázatot hirdetett
helyi önkormányzatok számára annak érdekében, hogy a településükön
lakó tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatalokat bevonják az Arany
János
Tehetséggondozó
Programba.
A
cél
ezen
diákok
továbbtanulásának elősegítése. A bevont intézmények a hátrányos
helyzetű fiatalokat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben
részesíteni. Az alapkoncepció szerint a csatlakozó gimnáziumok és
kollégiumok közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti, azaz a
megye valamelyik oktatási intézményébe nyerhetnek felvételt. Szekszárd
közgyűlése a Dienes Valéria általános iskola egyik nyolcadikos diákjának
kérelmét elfogadva úgy határozott legutóbbi ülésén, hogy a tanuló
tanulmányait a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programba történő bekapcsolódásával támogatja. A
kérelmező a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és
Kollégiumban szeretne tovább tanulni. A szülők – akik összesen négy
gyermeket nevelnek – úgy gondolják, hogy a tehetséggondozó program
nagy segítségére lenne gyermeküknek abban, hogy sikeresen
folytathassa tanulmányait.
Huszonhárom éve jelölte ki Fricz József zenekar vezető az utat a Roger
Schilling zenekar számára. Erről máig nem tértek le, vállalt feladatuk a
német zenei hagyományok ápolása és megtartása. A Roger Schilling a

megye legnépesebb, német nemzetiségi zenét játszó fúvószenekara,
létszáma 20-25 fő körül van. Hiába telt el az 1991-es alapítás óta majd’
negyedszázad, sokan kezdetektől együtt muzsikálnak. Az együttes
valójában egy baráti társaság, többen az úttörőzenekarban kezdték az
együtt muzsikálást, zene iránti szeretetük is egy időben ébredt fel. Ezt a
fajta érzést igyekeznek átadni a fiataloknak is, fogalmazott Fricz József.
Azt is elárulta, hogy az utánpótlás biztosítása nem könnyű. A Pro Artis
Művészeti Iskolával igyekeznek a lehető legtöbb közös koncertet
szervezni, hogy a növendékek kedvet kapjanak a belépéshez, de úgy
érzi, hogy a zeneiskolában mégsem nevelődik elég utód számukra.
Vendégszerepeltek
Paks
német
testvérvárosában,
amelynek
Reichertshofener
Musikanten
elnevezésű
fúvószenekarával
jó
kapcsolatot ápolnak. A szegedi fúvószenekarral is kapcsolatba léptek,
ami szintén úttörő zenekari barátságon alapul. Azt, hogy Paksnak
számos olyan programja van, amelyről nem hiányozhat a Roger Schilling
zenekar, Fricz József munkájuk eredményének tekinti. Ez egyébként
néhány éve a város rangos elismerésében, a Pro Urbe díjban is testet
öltött. Néhány hete komoly szakmai díj is bekerült a Roger Schilling
vitrinébe. A Pro Cultura Minoritatum Hungariae, azaz a magyarországi
kisebbségek kultúrájáért díjat a nemzetiségek napja alkalmából
rendezett X. Nemzetiségi Gálán vették át Budapesten. A zenekarvezető
azt mondta, az elismerés a legnagyobb, amit civil művészeti együttes
kaphat. – Azt jelenti, hogy elismerik a magyarországi németekért
végezett munkánkat, jelzi, hogy jó volt az út, amit kijelölünk –
fogalmazott. Mint mondta, szakmai téren nem alkuszik, a minőségből
nem enged, azaz kemény munka folyik a heti próbákon, de arra nagyon
ügyel, hogy a tagok érdeklődése ne lohadjon, mint ahogyan arra is, hogy
megszólalásuk stílusos, repertoárjuk a lehetőségekhez mérten
változatos legyen.
Megújult a Teveli Székelykör székely portája. Az alapítók fontos
feladatuknak tartották a bukovinai székely hagyományok, népdalok
összegyűjtését
és
megtanulását.
Kezdetben
saját
maguk
szórakoztatására jöttek össze, majd helyi rendezvényeken léptek fel, ma
pedig már rendszeres fellépői a környékbeli rendezvényeknek,
székelytalálkozóknak. A Bukovinai székelytalálkozások elnevezésű
nemzetközi
rendezvényeken
Romániában,
Ukrajnában,
Lengyelországban képviselték hazánkat. Házigazdái voltak az Országos
székely Találkozóknak és Lakodalmaknak, valamint a Cinege madár
népdaléneklési versenyen is részt vettek. A körnek jelenleg 18 tagja van.
Legfontosabb feladatuknak a hagyományok ápolását, és továbbadását
tartják. A székelykör művészeti vezetője 2008 óta Nagy Gabriella, elnöke
2012 óta Erős Pál. Vezetésével nyerték el azt a pályázatot, amely

lehetővé tette a székelykör tulajdonában lévő eredeti székely porta
felújítását.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

