2016. január 23. szombat
Minősített közművelődési intézmény lett a Babits
Téli túra az Ürgemezőn
Bonyhád is segített a kárpátaljai magyaroknak
Együttműködés a NÉBIH és az Országos Méhészeti Egyesület
között
Jelentős enyhülés kezdődik
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Január 23-án,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
2016. január 21-én Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a
Magyar Kultúra Napja alkalmából a Pesti Vigadóban, "Minősített
Közművelődési Intézmény" címet adományozott a közművelődés
minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtó
szervezeteknek, köztük a Babits Mihály Kulturális Központnak. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma idén ötödik alkalommal hirdetett
pályázatot a Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére. Az
elismerések odaítélésének célja a közművelődési tevékenységet végző
intézmények minőségorientált működésének ösztönzése és a
közművelődési minőségfejlesztés eredményeinek elismerése. A címet
elnyerő intézmények közművelődési tevékenységében érvényesülnek a
minőségfejlesztési alapelvek, úgy, mint partnerközpontúság, az
egymástól való tanulás és a folyamatos fejlesztés, valamint a szervezeti
vezetés és a munkatársi elkötelezettség a minőség iránt. Az elismerésért
járó díjat Csillagné Szánthó Polixéna, Szekszárd Megyei Jogú Város
Humán Bizottságának elnöke és Halmai-Nagy Róbert, a Babits Mihály
Kulturális Központ igazgatója vette át Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős
államtitkártól. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett díjátadón, a
szintén Tolna megyei Sióagárdi Fecske Bábcsoport Csokonai –díjat
kapott.
Nem sokáig pihentek a túrázás és az Ürgemező szerelmesi Pakson,
ugyanis az Ökocsiga Alapítvány „A négy évszak az ürgemezőn” című
sorozat keretében, most szervezte meg a tavalyi év téli túráját, amit
annak reményében halasztottak el januárra, hogy esni fog a hó. A túra
részleteiről Sáfrány Szilviát az alapítvány képviselőjét kérdeztük. INTERJÚ!!!

A nemzetpolitikai államtitkárság kárpátaljai magyar közösségek
megsegítésére indított adománygyűjtési akciójának keretében 280 millió
forintnyi adomány jutott el a rászorulókhoz – mondta Potápi Árpád János
tatabányai sajtótájé-koztatóján. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkár hozzátette: a tényleges támogatás összege ennél
nagyobb lehetett, mert sok esetben a partnertelepülések, illetve civil
szervezetek nyújtottak segítséget az ottani magyaroknak. Mint arról már
beszámoltunk, a bonyhádi városvezetés tavaly döntött arról, hogy
kétmillió forint támogatásban részesíti a 96 százalékban magyar lakta
Tiszaásvány községet. Potápi Árpád János kiemelte, a támogatások
eljuttatásában kiemelt szerepet játszottak a kárpátaljai magyar egyházak
és szervezeteik, valamint a Kárpát-medencében élő magyarság és a
diaszpóra magyarsága is megmozdult annak érdekében, hogy segítsen
a most legnehezebb sorban lévő magyar közösségnek. Az
államtitkár elmondta, a magyar kormány figyelemmel kíséri az ottani
jelenségeket és folyamatos segítséget nyújtanak, hogy a kárpátaljai
magyarság a szülőföldjén megmaradjon. Szólt arról is, hogy ebben a
tanévben nagy létszámban kezdtek magyarul tanulni a kárpátaljai
gyerekek, az iskolákban a magyar lett a második legnépszerűbb idegen
nyelv.
A minőségi magyar méztermelés védelme és a mézhamisítás elleni
összehangolt fellépés érdekében együttműködési megállapodást kötött a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az Országos Méhészeti
Egyesület. Erről kérdeztük Nagyernyei Attilát, a Tolna Megyei Méhész
egyesület elnökét. - INTERJÚ!!!
Fröhlich Roland a Paksi FC játékosa fél év után, a két klub között
létrejött megállapodást követően Mezőkövesdre igazolt. A huszonhét
éves támadó középpályás Pécsről, a PMFC széthullását követően
érkezett Paksra, nem sokkal a bajnoki rajtot megelőzően. Nem sikerült
alapemberré válnia, ezért döntött a váltás mellett. Az NB II. ötödik helyén
álló Mezőkövesdhez szerződött, ahol nemrég Pintér Attilát nevezték ki
vezetőedzőnek. Roland, a PAKSI FC színeiben, bajnokin hat alkalommal
lépett pályára, ebből egyszer volt kezdő. Gólt nem sikerült szereznie.
Ugyanakkor két-két alkalommal volt kezdő az NB III-as csapatnál,
valamint a Klub Magyar Kupa mérkőzésein. Az utóbbi kiírásban három
találatot jegyzett, kettőt a Maglód, egyet pedig a Tiszaújváros ellen. Új
csapatában sok sikert kívánunk neki!
Híreink végén az időjárásról: Vasárnap gyakran lesz erősen felhős az
ég. Jelentős enyhülés kezdődik, így a hó mellett egyre inkább szitálás,
észak- keleten ónos eső is előfordulhat. Párás lesz a levegő. A

vételkörzetben a hajnali -4 - -2 fokot követően, napközben 0-2 fok körüli
hőmérsékletre számíthatunk.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

