2016.05.14. szombat
Tolnai siker a Turul lépcsőfutó versenyen
Szakma kiválósága díjat adtak árt Bonyhádon
Rolls-Royce a Paks2 beszállítója
Szekszárdon a Somnakaj Gypsy Musical
Borult időre számíthatunk
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Május 14-én, szombaton 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Negyedik éve rendezi meg a Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Turul Lépcsőfutó Bajnokságot, ahol
idén a sportfelszerelésben indulóknál Tolna megyei siker született. 2013
óta évről évre egyre több versenyző vág neki a 419 lépcsőfoknak tűzoltó
felszerelésben, vagy anélkül. A részletekről Boros Brigitta, megyei
katasztrófavédelmi szóvivő beszél. - INTERJÚ!!!
Varga Izabella, a bonyhádi kórház ápolási osztályának főnővérhelyettese és Jánosné Neumann Csilla, a rendelőintézet asszisztense
kapta „A szakma kiválósága” Díjat Bonyhádon. A városi kórház először
rendezett ünnepséget az Ápolók Nemzetközi Napján, és vezetése a
hagyomány-teremtés szándékával ismert el egy fekvőbeteg osztályon és
egy járóbeteg ellátásban dolgozó munkatársat. Mindkét díjazott a
közvetlen betegellátásban végzi tevékenységét, megbecsült dolgozók,
akiknek elkötelezettségét, elhivatottságát kollégáik és a betegek is
elismerik. Világszerte Május 12-én tartják az Ápolók Nemzetközi Napját,
annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence
Nightingale, az ápolóképzés kiemelkedő alakja. Az ünnepei műsor a
Szélkakasos Óvoda tánccsoportjának műsorával kezdődött, ezt
követően dr. Barcza Zsolt igazgató főorvos, majd Laufer Éva ápolási
igazgató
mondott
köszönetet
munkatársaiknak
példaértékű
szerepvállalásukért. Ezután Békefi Ágota, az I. számú Belgyógyászati
Osztály
főnővére
tartott
szakmai
előadást
„Az
ápolók
egészségmagatartása és életminősége a mozgás tükrében” címmel;
végül az elismerések átadása volt napirenden.
A Rolls-Royce, a világ egyik vezető nukleáris irányítástechnikai
szolgáltatója a Paks 2 projekt potenciális beszállítójaként mutatkozott be.

Az elmúlt 40 évben a Rolls-Royce valamennyi reaktortípushoz tervezett,
gyártott,
szerelt
és
korszerűsített
analóg,
illetve
digitális
irányítástechnikai rendszereket, ezeket több mint 20 ország 200
atomreaktora használja.
Felvidéki településeken élő magyarok és a Felvidékről a második
világháború után kitelepítettek és leszármazottaik találkoznak pünkösd
hétfőn Bonyhádon. A részletekről Kolozsiné Gergely Cecíliát, a
Felvidékiek Egyesületének elnökét hallja. - INTERJÚ!!!
Több ismert hazai alkotó-, és előadóművész komoly előkészítő munkája
nyomán született meg az első gypsy musical, a Somnakaj, amelyet a
Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mutatattak be először, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával, 2014 áprilisában a
Művészetek Palotájában. A darab 2015 tavaszától év végéig országos
körútra indult. Összesen 10 megyei jogú városba látogat el, hogy minél
szélesebb közönség előtt mutassa meg, hogy a közös munka és az
együttgondolkodás révén hogyan épül „híd” a nemzetiségek és a
többségi társadalom tagjai között. A Somnakaj Gypsy Musical elérkezett
Szekszárdra is. Ma este 19 órai kezdettel a Babits Mihály Kulturális
Központ Színháztermében találkozhat vele a közönség. A korábbiakban
is
számos
neves
előadóművészt
felsorakoztató
Somnakaj
sztárszereposz-tását ezentúl Papadimitriu Athina, illetve Oláh Gergő
tovább gazdagítja.
Híreink végén az időjárásról: Pünkösd vasárnap is gyakran lesz erősen
felhős az ég, északon lehetnek inkább napos időszakok. A DélDunántúlon egész nap valószínű eső, zápor, míg máshol szórványosan
várható csapadék. Erős, a nyugati és a középső területeken viharos lesz
az északnyugati szél. Kellemetlen, a sokéves átlagnál több fokkal
hűvösebb időnk lesz: hajnalban 5-7, délután mindössze 12 és 15 fok
közötti értékeket mérhetünk.

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

