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Fiatalokkal az egészségért
Versíró versenyt hirdet a megyei könyvtár
Kiállítással emlékeznek neves szekszárdiakra.
Üdvözlöm Önöket, Török Mónika vagyok! 2013. november 4-én, hétfőn
15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális hírei következnek:
Fiatalokkal az egészségért
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete szellemi vetélkedőt
hirdet szekszárdi középiskolások számára Fiatalokkal az egészségért
címmel.
Magyarországon
sajnálatosan
magas
a
daganatos
megbetegedések száma, éppen ezért a vetélkedő célja a daganatos
megbetegedések megelőzésére és az egészséges életmódra való figyelem
felkeltése a felnövekvő generáció körében. Ezt a fajta játékos vetélkedőt
immár negyedik alkalommal rendezik meg november 6-án szerdán, délután
fél 3-tól a Szent István Közösségi Házban.
Versíró versenyt hirdet a megyei könyvtár
A Tolna Megyei Illyés Gyula könyvtár Gyermekkönyvtára "Weöres Sándor
nyomdokán" címmel versíró versenyt hirdet Weöres Sándor születésének
100. évfordulója alkalmából Tolna megyében. - olvasható a Szekszárdi
Vasárnapban.
Nevezni lehet egy Weöres Dándor költemény ritmusára írott verssel. A
versenyen korhatár nélkül bárki részt vehet, a díjazás négy korcsoportban
történik, a zsűri elnöke Rigó Béla költő, a Kincskereső folyóirat
főszerkesztője. A díjazottak könyvjutalomban részesülnek, a győztesekkel
közösen ellátogatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum "A megmozdult szótár Weöres Sándor 100 éves " című kiállítására. A pályaműveket 3 példányban
kinyomtatva kérik beküldeni, feltüntetve az alkotó nevét, életkorát, értesítési
címét és iskoláját, valamint a kiindulásul szolgáló Weöres Sándor vers
címét. A műveket november 10-ig lehet elküldeni a Tolna MegyeiIllyés
Gyula Könyvtárba. Az eredményhirdetésre a Téli Gyermekkönyvhét
keretében 2013. december 3-án 14 órakor kerül sor a gyermekkönyvtárban.

Kiállítással emlékeznek neves szekszárdiakra.
Emlékezés neves szekszárdiakra címmel nyílik a következő kiállítás az I.
Béla Gimnázium Kollégiumában, mely egy sorozat része. A mostani
kiállításról Kubanek Miklós tanárt hallják. - INTERJÚ!!!
Őszi séta lesz vasárnap Szekszárd belvárosában
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör, mint Szekszárd egyik
legnagyobb múlttal bíró civilszervezete, mindig nagy figyelmet szentelt a
helyi értékek megőrzésének és Szekszárd Város sorsának alakulására.
Ennek megfelelően vasárnap délután Őszi sétát szervez Szekszárd
Belvárosában, melynek keretében bemutatják és megtekinthetik a
résztvevők a megújult Béla király teret és a Babits Mihály Kulturális
Központot is. A séta november 10-én, délután 3 órakor indul a Béla Király
térről a Belvárosi Templom elől.
Poroszlai Ildikó-emlékérmet kapott a Völgységi Múzeum
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi
Tagozatának 2013. évi országos szakmai napját „Átalakulás – lehetőség”
címmel tartották meg 2013. szeptember 20-án Berettyóújfaluban a Bihari
Múzeumban a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, a Pulszky
Társaság Kismúzeumi Tagozata, valamint a Múzeumi Oktatási és Képzési
Központ közös szervezésében. - olvasható a bonyhad.hu-n
Dr. Bathó Edit, a Kismúzeumi Tagozat elnöke és Vicze Magdolna, a
százhalombattai múzeum igazgatója közösen adták át a Pulszky Társaság
– Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagozata és a Százhalombatta
Város Önkormányzata által közösen alapított Poroszlói Ildikó-emlékérmet
az idei év díjazott kismúzeumának, a bonyhádi Völgységi Múzeumnak,
melynek képviseletében Dr. Szőts Zoltán igazgató úr vette át az elismerést.
Az emlékérmet a százhalombattai „Matrica” Múzeum és Régészeti Park
igazgatójáról, létrehozójáról, és a Pulszky Társaság Kismúzeumi
Tagozatának első elnökéről, alapítójáról nevezték el.
A Poroszlai IldikóEmlékérem első ünnepélyes átadására, Százhalombattán
2006. november 16-án került sor. Az emlékérmet minden évben egy
kismúzeum kollektívája kapja kiemelkedő szakmai, muzeológiai

tevékenységéért. Az emlékérem előlapján Poroszlai Ildikó mellképe, a
hátlapján a Régészeti Park látképe látható. Dr. Poroszlai Ildikó a
százhalombattai „Matrica” Múzeum és Régészeti Park igazgatója,
létrehozója a Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának első elnöke,
alapítója volt.
A Völgységi Múzeum laudációjában kiemelték azt a több évtizedes szakmai
tevékenységet, amelyet a múzeum folytatott, a gazdag kiadványozást,
állandó kiállításának 2011-es modernizációját, színvonalas időszaki
kiállításaik közül a tájmúzeumi kereteken jelentőségében túllépő „Emelt
fővel” vándorkiállítást, múzeumpedagógiai tevékenységük megújítását.
Potápi Árpád János polgármester október 31-én, a Vároházán gratulált az
elismerésért dr. Szőts Zoltán igazgatónak.
Tizenöt éves a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
Tizenöt évvel ezelőtt, 63 munkatárssal kezdte meg működését a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság, amely ma 204 fős és évi 30
milliárd forinttal gazdálkodó céggé nőtte ki magát. Az 1998-ban alakult
szervezet a mai napig számos olyan eredménnyel büszkélkedhet, amely
nemcsak saját működésében, hanem az egész nukleáris ipar fontos
sikereként könyvelhető el. – Tizenöt év egy olyan szakmában, mint a
radioaktív hulladék kezelése, aminek során sok száz, bizonyos hulladék
esetében pedig tíz-, illetve százezer évekre keresünk biztonságos
megoldást, csupán egy pillanatnak számít – hangsúlyozta az évforduló
alkalmából rendezett ünnepségen dr. Kereki Ferenc. A jelenleg már
közhasznú nonprofit kft.-ként működő cég ügyvezető igazgatója hozzátette,
ez alatt az idő alatt 106 milliárd forintot költöttek beruházásra kiemelt
figyelmet fordítva a biztonságosságra. - adta hírül a Paksi Hirnök
A festészet napja alkalmából nyílt kiállítás Dombóváron
Egy művész három oldala címmel Szatmári Juhos László szobrászművész,
grafikus műveiből nyílt kiállítás a Művelődési Házban Dombóváron a
magyar festészet napja kapcsán. A vendégeket Farkas János igazgató
köszöntötte, a tárlatot Katatics Zsuzsa művésztanár, dombóvári
festőművész nyitotta meg, zongorán közreműködött Tálász Zsolt, a
Belvárosi Általános Iskola és AMI zongora szakos növendéke. - olvasható a
Tolnai Népújságban

A folytatásban Rühl Gizella, a Víz’P’Art Közalapítvány alelnöke beszélt a
szervezet múltjáról, eredményeiről és terveiről, illetve két Tolna megyéhez
szorosan kötődő néhai festőművész, Czencz János és Szabó Dezső
munkásságát ismertette a dombóváriakkal a két alkotó művészeti
albumának segítségével.
A megnyitó napja egyébként Farkas János művelődési ház igazgató
számára más miatt is különleges volt, ugyanis húsz évvel ezelőtt azon a
napon nevezték őt ki az intézmény élére.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

