2016. január 17. vasárnap
Újabb nyertes pályázatok a Garaynak
Gyorsabb, hatékonyabb közigazgatás
Bánkiné Bosnyák Frida lett a legkiválóbb ellátottjogi képviselő
Ma lesz az idei első premier a DBU-ban
Friss, tiszta, de fagyos idő lesz
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Január 17-én, vasárnap
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Újabb nyertes pályázatokkal kezdte az új évet a Garay János
Gimnázium. Az Út a tudományhoz pályázati programban két sikeres
projektet nyújtottak be fizikából, illetve kémia tantárgyakból. A program,
amellyel értékes kísérleti eszközök beszerzése is megvalósulhat,
kutatócsoportos műhelymunkát tesz lehetővé a diákok számára.
Az illetéktörvény 2016. január 1-je óta hatályos módosításai egyszerűbb
és gyorsabb közigazgatási eljárásokat eredményeznek és csökkentik az
ügyfelekre háruló adminisztrációt. A fontosabb illetékváltozásokról
Mózsik Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és
Vámigazgatóság főreferense beszél. - INTERJÚ!!!
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs
Központ fennállása óta minden évben megválasztja munkatársai közül
az év legkiválóbb betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőit. 2015ben az elismerő címet hárman vehették át, közöttük a szekszárdi
ellátottjogi képviselő, Bánkiné Bosnyák Frida. A díjazott a Teol-nak
elmondta, hogy országos lefedettséggel dolgoznak, hozza 15 járás
tartozik: Tolnából hat, Baranyából öt, Bács-Kiskunból négy. A járásokhoz
260 település kapcsolható, és mindenhol van legalább egy szociális
szolgáltatás. Alapvető feladatuk közé tartozik a tájékoztatás, ez teszi ki a
beérkező megkeresések legnagyobb részét. A cím odaítélésénél az
alapos és igényes jogvédelmi szakmai munka mellett meghatározó
szerepe volt a jogvédők hitelességének, oktatói tevékenységének,
problémamegoldó- és segítőkészségének, együttműködésének, az
önként végzett feladatokban való részvételnek is. – Mindenki örül annak,
ha elismerik a munkáját – szögezte le a jogvédő. – Számomra azért is
fontos az elismerés, mert a kollégák szavazatai alapján –
jogterületenként – ítélték oda. Azt gondolom, aki hivatástudatból végzi

ezt a tevékenységet, annak vezetői és kollégái elismerésén túl sokat
jelent, ha egy ellátott, akinek megoldjuk a problémáját, megköszöni a
közbenjárást, segítséget.
A Szekszárdi Szakképzési Centrum 10 megyei szakképző iskolájában
kezdődnek ingyenes keresztféléves képzések. A paksi intézményben a
biritói I. István Szakképző Iskolában hat szakmacsoport indul szakács,
pincér, gépgyártástechnológiai- technikus, magasépítő- technikus,
épületgépész technikus és CAD- CAM informatikus. A keresztféléves
szakképzés február elsején indul, a képzésekre január 25-ig fogadják a
jelentkezéseket. További információ az intézmény honlapján a
www.paszi.hu-n.
Az Alisca Nyilai Íjászegyesület 2016. január 9-én tartotta az Alisca
Évadnyitó 3D-s Terem versenyét. A részleteket Piros László az Alisca
Nyilai Íjászegyesület elnöke ismerteti önnel. - INTERJÚ!!!
Ma délután 17 órai kezdettel tartja idei első premierjét a Magyarországi
Német Színház társulata. August Strindberg darabját, a Júlia kisasszonyt
az újvidéki rendező, Nemanja Petronje állította színpadra. A Júlia
kisasszony megjelenésének idején provokáló darabak számított.
Témájában a nemek közötti viszonyokra koncentrált, egyben betekintést
engedett a társadalmi osztályok közötti ellentétekbe is, látva a
szenvedélyes harcot a nemes bárókisasszony és az apja szolgája
között. Napjainkban ez Strindberg leggyakrabban játszott darabja. A
szerbiából kifejezetten erre a darabra érkezett rendező az 1888-ban írt
művet áthelyezte modern világunkba, a mű szövegét, illetve a
cselekmény magját azonban meghagyta. A szereposztásban Júlia
kisasszony – Paula Donner, Jean a szolga – Wolfgang Kandler,
Christine, a szakácsnő pedig Lotz Kata.
Híreink végén az időjárásról: Hétfőn a nap első felében még borongós,
szeles lesz az idő, majd déltől kisüt a nap és a légmozgás is
mérséklődik. Reggel -12 és -5, délután -6 és 0 fok között alakul a
hőmérséklet. Friss, tiszta, de fagyos idő lehet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

