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Hallgatóinkat!
Magazinműsorunkban a térség fontos híreit, érdekességeit szedtük
csokorba, olyan közismert, közkedvelt embereket megszólaltatva, akik egy
- egy témában személyesen érdekeltek, így elsőkézből, hitelesen tudják
átadni tapasztalataikat, észrevételeiket. Ma is, ahogy minden vasárnap 9
órától 11 óráig számítunk figyelmükre itt a 105,1-es hullámhosszon.
Műsorunkat egy rövid hírösszefoglalóval kezdjük, melyben megemlítünk
számos a héten történt, megyét és térséget érintő fontos eseményt.
Vendégünk a mai napon dr. Gaál Attila régész, a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum címzetes igazgatója, Krizl Edit, a Brill Pálinkaház egyik tulajdonos
ügyvezetője, és Hortai Tamás, kategóriájában ezüstérmes grappling
világbajnok lesznek.
Elköszönés
Heti hírösszefoglalónkban a régió életében fontos eseményekről
számoltunk be önöknek, érintetve számos a megyét és térséget érintő
fontos hírt. Reméljük, bennünket hallgatva kellemesen telt ez a két óra.
Várjuk érdeklődésüket, témajavaslataikat! Írják meg, mondják el, miről-kiről
hallanának szívesen! Címünk: 7100-Szekszárd, Wesselényi utca 16., a
444-444-en hívhatnak bennünket, sms-boxunk száma: 0630/900-44-44, az
elektronikus leveleket pedig a szerk@radioantritt.hu-ra küldhetik. Köszönjük
vendégeinknek, dr. Gaál Attila régésznek, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
címzetes igazgatójának, Krizl Editnek, a Brill Pálinkaház egyik tulajdonos
ügyvezetőjének, és Hortai Tamásnak, kategóriájában ezüstérmes grappling
világbajnoknak, hogy elfogadták meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink
figyelmét. Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 9 órától
jelentkezünk. Magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával készült.
Hétfőn délelőtt 10 órakor került sor a Babits Mihály Kulturális Központ –
Agóra Szekszárd ünnepélyes megnyitójára. A program résztvevői a
Himnusz után Babits Mihály: Hazám című versét hallhatták Orbán György
előadásában. Horváth István Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármesterének köszöntője után, Halász János az Emberi Erőforrások
Minisztérium kultúráért felelős államtitkárának megnyitója, és Matókné
Kapási Julianna intézmény igazgató köszöntője következett. Az igazgató

ezután végig vezette a megjelenteket a teljesen megújult épületben.
Az ünnepi program 18 órakor egy színházi előadással, a Carmina Burana
egy felvonásos táncjátékával folytatódott, a Szegedi Kortárs Balett
előadásában.
Országos Védőnői Szolgálat létrehozását, egységes védőnői rendelet
megalkotását és a Magyar Védőnői Szolgálat hungarikummá
minősítésének előmozdítását említette a jelenlegi legfontosabb feladatok
között a védőnői hálózat megújításáért felelős miniszteri biztos
Szekszárdon.
Bábiné Szottfried Gabriella arról az informatikai fejlesztésről is beszámolt,
amelynek eredményeként a kormány tabletekkel segítené a védőnők
munkáját.
A miniszteri biztos kérdésre válaszolva leszögezte: mindent elkövet azért,
hogy valamennyi védőnő megkapja a neki járó útiköltség-térítést,
munkaruhát és az emelt összegű finanszírozást. A béremeléssel
kapcsolatban a szakemberek türelmét kérte, szavai szerint erre a
„következő lépcsőben” kerülhet sor.
Tóth Ferenc kormánymegbízott a szakmai találkozón nélkülözhetetlennek
nevezte a védőnők munkáját. Hangsúlyozta: a kormány most azon
dolgozik, hogy helyreállítsa a védőnői pálya presztízsét, mivel soha nem
volt akkora szükség a védőnők munkájára, mint napjainkban.
Markó Aranka megyei vezető védőnő a Tolna megyei adatokat ismertetve
elmondta: itt az ország többi részével ellentétben valamennyi védőnői állás
tartósan betöltött.
Tolnában tavaly 1945 gyerek született, ami 138-al több, mint az előző
évben és az országos átlagnál is nagyobb növekedést mutat – tette hozzá.
Markó Aranka kiemelte: a megyében az országos átlagot meghaladó
mértékű a védőnői családlátogatások száma, és az is szinte egyedülálló
eredmény, hogy nincs védőnői ellátást visszautasító család - írja a
Szekszárdi Hírhatár.
A régi óvoda lerobbant épületét alakítják át közösségi házzá Bátán. A
felújításra a horgászegyesület pályázott, és nyert is kb. 5 millió Ft
támogatást, de a tervek szerint az épületet a többi civil szervezet is
használja majd. Ősztől már birtokba vehetik az egyesületek a házat, de a
korszerűsítés a tervek szerint a jövő évben folytatódik - írja a Tolnai
Népújság.

Megújul a szedresi református templom. A közel 20 millió Ft-os Leader
támogatásnak köszönhetően az épületet teljesen felújíthatja az
egyházközség. A tetőn már új cserepek ékeskednek, de a külső és belső
vakolást, a harangtorony, illetve a templom körüli járda rendbetételét is
elvégeztetik a reformátusok. Ujlaky Tibor tiszteletes a megyei napilapnak
elmondta: a munkával egy hónapon belül végeznek. Mint mondta: a
templomot, de magát a telket is Bezerédj István adományozta a
protestánsoknak, és a római katolikus templom esetében is ugyanígy járt el.

