November 9. vasárnap
Jó napot kívánok, Klein Eszter vagyok! 2014. november 9-én,
vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Tolna megyében is elindult az országos drogprevenciós program.
Illyés Gyulára emlékeztek a megyei könyvtárban
Indul a Tudomány Hete rendezvénysorozat – Neves tudósok, diákok
tartanak majd érdekes előadásokat
Téliesítik a köztéri szobrokat Pakson
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. november 7-én 11 órakor
tartott sajtótájékoztatón ismertette a rendőrség 2014 szeptemberében
indított új drogprevenciós programját. A program a fiatalkorúak
kábítószer-fogyasztásának visszaszorítására indult. A rendőrség a
kezdeményezésben kiemelten számít a szülők együttműködésére. Cél,
hogy a fiatalok családtagjai közvetlen tájékoztatást kapjanak a
kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi következményeiről.
Tolna megyében öt drogprevenciós összekötő tiszt kezdi meg
tevékenységét. Valamennyi rendőrkapitányságon elérhetők a program
helyi közvetítői, akik a széles körű tájékoztatás érdekében elektronikus
üzenetben, előadásokon, fórumokon, fogadóórákon, illetve telefonos
ügyelet útján segítik tanácsokkal, információkkal az őket felkereső
szülőket. A programban részt vevő rendőrök elérhetőségeiről, a
fogadóórák és az ügyelet rendjéről a http://www.police.hu oldalon,
továbbá az érintett iskolák, szervezetek épületeiben kihelyezett
tájékoztatókból, és a helyi sajtóból értesülhetnek a szülők, családtagok.
Illyés Gyulára emlékeztek a megyei könyvtárban november 4-én. A már
hagyományos Illyés – ünnepségen a „földik” főhajtással koszorúztak
megyei könyvtár bejáratánál lévő Farkas Pál szobránál. Elekes
Eduárdné nyugalmazott könyvtár igazgató elevenítette fel a 20 évvel
ezelőtti névfelvétel körülményeit, emlékeit. Endreffyné Takács Mária, aki
hosszú ideig gondozta az Illyés-hagyatékot, munkájáról, a családhoz
fűződő kapcsolatáról tartott vallomásos tájékoztatót. Húsz évvel ezelőtt
alapították meg „Az olvasókért, a kultúráért Tolnában”egyesületi díjat. Az
idei ünnepségen Wilhelm János, a Gyönki Városi Könyvtár nyugdíjba
vonuló vezetője, 42 éves példaadó könyvtárosi tevékenysége
elismeréseként, és Csankó Mária, a megyei könyvtár osztályvezetője, a

kistelepülési könyvtárak szervezésében, segítésében megmutatkozó
érdemeiért részesült a jutalomban.
Egy sikeres pályázat eredményeként, a Garay János Gimnázium
elnyerte a „Mentoráló intézmény” címet. Ennek keretében a
tehetséggondozás módszertani innovációt valósítják meg, azaz a
tehetséggondozás területén elért tapasztalataikat osztják meg az
intézményekkel, a nyilvánossággal. Egyik első programelemként a
Tudomány hónapja keretében kerül sor az intézmény hagyományos
tehetség napjaira, mely november 10-től 14-ig tart. A részletekről
Heilmann Józsefné, az intézmény igazgatója számol be. - INTERJÚ!!!
Várhatóan jövő héten megkezdik a köztéri szobrok téliesítését a DC
Dunakom Plusz Kft. munkatársai. A városban álló közel 20 alkotást
fóliával burkolják be, ami védi a szobrokat a téli csapadéktól és a fagytól.
A cég munkatársai ilyenkor a játszóterek, utcabútorok állapotát is
ellenőrzik.
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete november 10-én,
hétfőn 14 órai kezdettel immár ötödik alkalommal rendezi meg a
„Fiatalokkal az egészségért” című vetélkedőjét a szekszárdi
középiskolás diákok részére. A vetélkedő napján a Rádió Antrittban
telefonos vetélkedőre is sor kerül, amelynek nyereménye a Szekszárdi
Alapszervezet által felajánlott, értékes ajándékcsomag lesz.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

