Január 31. szombat
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2015. január 31-én, szombat 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Idén is a völgységi kardkovácsmester Fazekas József készítette a
Balassi-kardot
Energiagazdálkodás kérdései kerültek központban Medinán
Folytatódik a Múzeumpedagógiai Program Pakson
Várják a statisztákat - újabb fejezetéhez érkezett az Obsitos
kocsmája
A vásárhelyi Szentháromság Templomban áldotta meg dr. Kiss-Rigó
László megyéspüspök azt a két Balassi-kardot, amelyet a költő
névnapján: február 14-én, a fővárosban két kiváló költőnek ad
elismerésül a kardok jelképezte díjat létrehozó alapítvány. A Balassikardot azok a költők kaphatják meg, akik a száz legjobb európai közé
tartoznak, s bár ennek empirikus mérése nem könnyű, mindenképp a
legjobb poéták díja ez az elismerés. Magát a díszkardot a bonyhádi
kardkovácsmester, Fazekas József készíti műhelyében 19 éve. Valódi,
borotvaélesre fent, végvári szablyák, amelyek hű másolatai a Balassi
Menyhért sírjában fellelt, és most a Magyar Nemzeti Múzeumban lévő
harci eszköznek. Minden átadás előtt a kardok szentelésen esnek át,
ilyen ceremónia már az ország több városában is volt az elmúlt közel két
évtized alatt, több alkalommal Budapesten, majd Esztergomban és
Gyulán is, egyszer pedig Bécsben, a Stephansdomban, azaz a Szent
István Székesegyházban, két püspök és kilencszáz bécsi magyar
jelenlétében tartották a szakrális eseményt.A megáldott szablyák
visszakerülnek Budapestre, hogy február 14-én átadhassák őket az idei
díjazottak részére. Az egyik kitüntetett Kiss Anna, József Attila-díjas
költőnő, míg a másik egy oszét műfordító, Muzafer Dzaszohov, aki
számos magyar költeményt, közöttük Balassi verseit is oszétra, a jászok
rokonainak nyelvére fordította.
Az energiagazdálkodás kérdései kerültek megvitatásra Medinán. A
workshop célja az volt, hogy a résztvevők aktív bevonásával
feltérképezzék,
a
régió
településeinek
energiagazdálkodásai
sajátosságait. A részvevők megismerkedhettek az önkormányzati
energetikai projektek finanszírozási lehetőségeivel, valamint a skót

közösségi megújuló energia projektek tapasztalatait. A részletekről Vén
Attila Medina polgármestere beszél. - INTERJÚ!!!
Sikeresek, ezért folytatódnak a múzeumpedagógiai programok az
Atomenergetikai Múzeumban. Mindezt a rendhagyó fizikaórák második
évadának zárása kapcsán Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. kommunikációs igazgatója mondta. A fizika nagyszerű, mert
egyszerű című, fizika tantárgyhoz kapcsolódó kísérletsorozat célja, hogy
felkeltse a fiatalok érdeklődését a tantárgy iránt. Az egy évvel korábban
útjára indított múzeumi kezdeményezés nagy örömünkre pozitív
visszhangra talált a Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Területfejlesztési Társulás Bács-Kiskun megyei iskoláinál. Mindezt látva
ebben a tanévben folytattuk a kezdeményezést immár a TEIT Tolna
megyei iskolásai számára is elérhetővé téve a programot – vázolta dr.
Kovács Antal. Hetente egy tolnai, illetve egy Bács-Kiskun megyei osztály
látogatott el a múzeumba, idén összesen kilenc település mintegy ötszáz
hetedikes tanulója. Örök élmény a gyerekeknek, hogy maguk is szereplői
lehettek a teszteknek, nekünk, pedagógusoknak pedig nagy segítség
munkánk során – fogalmazott Hencz János, paksi pedagógus. Mint
mondta, más megközelítésben láttatták a fizikai törvényszerűségeket a
gyerekek, mint az órán lehetséges. Véleménye szerint ez a
kezdeményezés hozzájárul, hogy az a misztikum, ami a tantárgyat
körbelengi, eltűnjön.
Az Obsitos című film újabb állomásához érkezett. Ezúttal várják
mindazokat, akik valamilyen formában szeretnének bekapcsolódni a film
készítésébe. A részleteket Kindl Gábor a film producere mondja el. INTERJÚ!!!
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

