Január 24. szombat
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2015. január 24-én, szombat 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Belátható időn belül elkészül a könyvtárszoba
Átadták a ,,Tolna Megyei Művészetért” elismerő plakettet
Országos szinten is egyedülálló jótékonysági kezdeményezést
valósít meg a Rotary Club
Az ürge lett az év emlőse
Nemsokára elkészül a Faddi Kismanók Óvoda könyvtárszobája, így a
lurkók Saját könyvtárban gyakorolhatják belátható időn belül a könyvtár
használatot. További részletekről Kárász Andrea óvodavezető beszél. INTERJÚ!!!
A Magyar Kultúra Napján azaz január 22-én adták át a ,,Tolna Megyei
Művészetért” elismerő plakettet, melyet 2000-ben alapította három tolnai
gyökerű civil szervezet. Idén öten vehették át a díjat, hogy kik ők, arról
Wessely Gábor a „Kézjegy” Tolnai Tollforgatók Klubjának elnöke számol
be. - INTERJÚ!!!
Nemcsak a szekszárdi club, hanem az egész hazai Rotary mozgalom
eddigi legnagyobb jótékonysági projektjét igyekszik megvalósítani a
tolnai megyeszékhely szervezete egy széleskörű, nemzetközi
összefogást koordinálva a Rotary Club Budapest-City-vel karöltve. Dr.
Dobos Gyula, a Rotary Club Szekszárd 2014-2015. évi elnöke
részletezte, a 9 ország 15 clubjának csatlakozásával létrejövő
példaértékű kezdeményezéssel a Tolna Megyei Balassa János Kórház
két részlegét: a szülész-nőgyógyász és a gyermekosztályt támogatják,
elsősorban az USA-ból érkező technikai eszközökkel, amelyek révén
korszerűsödhet, fejlődhet az ellátás. Például a gyermekosztály esetében
ez azt jelenti, hogy egyes ellátási formák esetében már nemcsak 6
hónapos, hanem 18 éves korig tudják fogadni a betegeket – ezáltal a
pécsi klinika is tehermentesíthető bizonyos szintig. Összesen 30 millió
forintos programról van szó, amelyhez a házigazda, szekszárdi club 18
000 dollár önerőt biztosít. Mindezt a tagság hozzájárulása mellett a
város, a megye vállalkozói és a magánszemélyek adományaiból gyűjtik
össze. Az elnök tájékoztatása szerint jó úton járnak, de még hálás
szívvel várják a segíteni szándékozók nagylelkű támogatását. A január

24-i, a PTE Illyés Gyula Karon szerveződő jótékonysági estjük bevételét
is erre a célra fordítják. Dr. Dobos Gyula hozzátette, az ünnepélyes
átadót idén májusban tervezik.
Az ürge lett 2015-ben az év emlőse. A kedves kis állat a többször
díjazott paksi természetfotós, Vincze Bálint kedvenc témája is. Ezek a
kis állatok a főszereplői a néhány hete megjelent mesekönyvének és egy
róluk készült fotóval, az „Állcsúcson” című képpel nyert harmadik díjat a
33. Magyar Sajtófotó Pályázaton. Vincze Bálint körül mostanában
felpezsdült az élet, a Paksi Atomerőmű tipográfusának minap
feleségével közös kiállítása nyílt a Csengey Dénes Kulturális
Központban. Múlt év végén jelent meg Ürgemese című könyve, illetve
bemutatták az oroszországi atomerőművek környezetét ábrázoló fotóit. A
természet elkötelezett hívét és megörökítőjét a közelmúltban megyei
Prima díjjal tüntették ki, illetve díjazták a Év természetfotósa 2014
pályázatán. Bálint azt mondta, gyakran mondják neki, hogy ő az ürgék
legalaposabb ismerője, hiszen rengeteg időt tölt „velük”. Tény, hogy
kedvelt leshelye az Ürgemező, ahol előszeretettel örökíti meg a kis
emlősök életét. Az ürge egyébként természetvédelmi oltalom alatt álló,
fokozottan védett rágcsáló, pénzben kifejezett értéke 250 ezer forint. A
Petőfi által is megénekelt fürge ürge kedveli hazánkat olyannyira, hogy
hazánk igazi ürge-nagyhatalomnak tekinthető, mivel az Európa keleti,
délkeleti rövidfüvű pusztáin elterjedt kisemlős hazánktól nyugatabbra,
valamint északabbra már csak mesterségesen visszatelepített
állományaiban található meg.
A rendőrség keresi a 16 éves Kovács Lászlót. A szedresi gyermekotthon
lakója 2015. január 17-én egy pécsi befogadó otthonból engedély nélkül
ismeretlen helyre távozott. Eltűnésekor viselt ruházata ismeretlen. A
Szekszárdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az eltűnt személy
tartózkodási helyével kapcsolatosan érdemleges információval
rendelkezik, hívja a 06-74/501-100-as számot, vagy tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefontanú” zöld számán vagy a
112 központi segélyhívó telefonszámon.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

