December 27. szombat
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2014. december 27-én, szombat 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Az új laboratórium célja, megszerettetni a tudományt
Rászoruló gyerekeknek szerzett örömet a Tolna Megyei
Katasztrófavédelemi Igazgatóság és a Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei szervezete
Bezsebelte az összes díjat a Tücsök Zenés színpad
Sikeres vizsgát tettek a bonyhádi Gondozási Központ ápolói
Projektzáró napot tartottak a szekszárdi I. Béla Gimnáziumban. A
„Barátságban a természettel - a természettudományos kultúra
fejlesztése” című projekt célja, a természettudományok megszerettetése
már általános iskolás korban annak érdekében, hogy minél többen
válasszanak később természettudományos műveltséget igénylő
pályákat. A további részletekről Hajós Éva a gimnázium igazgatója
számol be. - INTERJÚ!!!
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete élelmiszercsomagot, a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a munkatársak által
készített játékokat és édességet rejtő cipős dobozokat adott át. Gulyás
Katalin, a Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, hogy először a
Szivárvány speciális iskolából fogadtak egy csoportot, akik verssel és
énekekkel hálálták meg a figyelmességet, majd némi tea és sütemény
elfogyasztása után további meglepetés is várta a gyerekeket. Az
udvaron állt egy tűzoltóautó, amit nem csak nézni volt szabad, hanem be
is lehetett ülni és megismerni a felszerelését. A kicsiket aztán a Kolping
szakképző iskolából érkezett fiatalok követték, akik szintén
ajándékcsomagot
vehettek
át.
Boros
Brigitta,
a
megyei
katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy másodjára hirdették meg a
cipős doboz akciót az igazgatóságon. Az adományokat Gulyás
Katalinnal Nagyné Borbandi Judit tűzoltó őrnagy, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese és
Karaszi Péter tűzoltó alezredes, a szekszárdi kirendeltség vezetője adták
a gyerekeknek.
Egyéni és csoportos első helyezések, különdíj. Ezekkel a trófeákkal
érkezett haza a Starworld énekversenyről a szekszárdi Tücsök Zenés

Színpad. A fővárosi Starworld énekstúdió évente megrendezi Super
Voice Országos Tehetségkutató Verseny napját. A megérettetésre közel
ötven versenyző nevezett ebben az évben. Az exkluzív New Orleans
klubban megtartott versenyen gyermek-, illetve ifjúsági korcsoportjaiban
indultak el a tücskösök, és hét első-, egy harmadik hellyel, valamint a
„Fiatal előadóművész” díjjal tértek haza. A minden elismerést
megérdemlő eredmény nem lepi meg azokat, akik ismerik a tücsköket.
Az együttes megálmodója, alapítója, lelke és motorja, hivatalosan
művészeti vezetője, Béresné Kollár Éva. Jövőre megalakulásának
huszadik évfordulóját ünnepli az együttes. Egy városi popdalverseny
indulói a próbák alatt igazi kis közösséggé kovácsolódtak, a verseny
után ők kérték, hadd maradhassanak együtt, így alakult meg 1995-ben a
Tücsök Klub, a Tücsök Zenés Színpad elődje. A Tücsök Klub volt az első
a megyében, és talán az országban is, amelyben gyerekek igényes
könnyűzenét énekeltek a nyilvánosság előtt. Azóta az első tücskök már
felnőttek, továbbtanulnak, munkába állnak. Az azonban bizonyos, hogy a
zene, az éneklés öröme elkíséri őket egy életen át. Sőt, most már csak
néhány év, és várható, hogy az egykori alapítók gyermekei veszik át a
mikrofont. Eredetileg csak 14 éven aluliakból állt a klub, de ahogy nőttek
a gyerekek, nem váltak ki az együttesből. Most már három korcsoport
alkotja a zenés színpadot. Az együttes a kezdetektől komoly sikereket
ért el a szakmai megmérettetéseken.
Befejeződött a gerontológiai gondozók, valamint a szociális gondozó és
ápolók képzése a Bonyhádi Gondozási Központban. A képzés célja,
hogy emelkedjen a szakmai színvonal, szakszerűbb ellátás biztosítása
váljon lehetségessé a szolgáltatásokat igénylők számára, illetve hogy az
eddig szakirányú szakképesítéssel nem rendelkező foglalkoztatottak
OKJ-s képesítést szerezzenek. Varga Gyöngyvér, a Bonyhádi
Gondozási Központ vezetője elmondta, gerontológiai gondozó képesítést
két ember szerzett. Ők mindketten rendelkeztek már szociális, illetve
egészségügyi alapképesítéssel. Az 1300 órában tartott emelt szintű OKJ
„ráépülő képzés” kiemelten a gerontológiai gondozási-ápolási feladatok
mélyebb ismeretére, nagyobb gondozói önállóságra és az idősekre
vonatkozó többletismeretekre specializálódott. A szociális gondozó és
ápoló képzést öt ember végezte el. A nyolc hónapon át tartó tanfolyam
során a résztvevők olyan magas szintű elméleti és gyakorlati tudással
rendelkező, személyes gondoskodást nyújtó szakemberekké váltak, akik
az idős, beteg, fogyatékos, elesett emberek ápolását, gondozását
hivatásuknak érzik. Munkájukat az Idősek Otthonában, az Idősek
Klubjában, illetve házi gondozóként végzik. A képzések végén
valamennyien sikeres vizsgát tettek, számot adván felkészültségükről.

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

