2016.04.09. Szombat
Megállapodást írt alá a szekszárdi kórház és az önkormányzat
Használatba vehető a Bonyhádi ugrópálya
Jövő héten Szakmák Éjszakája
Borongós lesz a hétvége

Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Április 9-én, szombaton 15 órakor
következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Megállapodást írt alá a Szekszárdi Balassa János Kórház és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata, amelynek értelmében a
Szekszárdon lakó, hat hetes kort betöltő gyermekek részére, a gyermek
törvényes képviselőjének kérelmére, térítésmentesen biztosítják a
komplex ultrahang vizsgálatot. A részletekről Dr. Németh Csaba a
kórház főigazgatója beszél. - INTERJÚ!!!
2015 augusztusában negyvenmillió forintos beruházás kezdődött a
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium területén, az Atlétikai
Centrum és a kollégium közötti részen. A Magyar Atlétikai Szövetség
finanszírozásában a nemzetközi szabványnak megfelelő távol-, magasés rúdugró helyek kialakításával őszre elkészült az ugrópálya.
Októberben azonban az időjárás meghiúsította a befejezést és a
használatbavételt. A napokban a végére értek az apróbb javításoknak,
pótlásoknak, ezzel használatba vehetővé vált. A pálya kivitelezője az
olimpiai bajnok Németh Miklós cége, a Németh és Társa Kft. volt, mely 9
évvel ezelőtt már dolgozott a gimnázium területén, akkor a 200 méteres
futópályát készítették el. Az ugrópálya avatását májusra tervezi az
Atlétikai
Club
Bonyhád,
természetesen
egy
ugróverseny
megrendezésével.
Jövő héten kezdődik a Szakmák Éjszakája elnevezésű program,
amelyen nagyon sok város és iskola részt vesz. A részletekről Ábrahám
Norbertet, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatóját kérdeztük. INTERJÚ!!!
A Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést nyújtja át
Roman Kowalski nagykövet a Katyni Requiem magyar alkotóinak, köztük
a szekszárdi születésű Gyüdi Sándor karmesternek, színházigazgatónak
pénteken a Lengyel Nagykövetségen. A magas szintű elismerés a

közlemény szerint a köszönet kifejezése azért a kivételes gesztusért,
amelyet a kitüntetettek a zenemű megalkotásával Lengyelország és a
lengyelek irányába tettek. A Katyni Requiem eszerint a legnagyobb
szabású kompozíció a katyni tömeggyilkosság áldozatainak emléket
állító zeneművek közül, Lengyel-országban sem született hozzá fogható.
Gyüdi Sándor Szekszárdon született 1959-ben. Zeneakadémiai
diplomájának megszerzése után a Szegedi Nemzeti Színház
karigazgató-karmestere lett. 1999-ben a Szegedi Szimfonikus Zenekar
igazgató-karnagyává nevezték ki. 2008-tól a Szegedi Nemzeti Színház
főigazgatója, a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezető karmestere és
művészeti vezetője. Kezdeményezésére és zenekarának felkérésére
született a Katyni Requiem, amelynek ősbemutatóját 2015. november 8án vezényelte a szegedi dómban.
Híreink végén az időjárásról: Vasárnap szinte egész nap borongós
marad az idő, és elsősorban délelőtt alakul ki újabb eső, záporeső.
Délután már kevesebb helyen fordul elő csapadék. A hajnali 6-8 fokot
követően, napközben 14-16 fok várható.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

