12.01. – szombat 15.00
A német nemzetiségi oktatásról is egyeztetett a Szekszárdi
közgyűlés
A Gemencbe is ellátogat a Mikulás
Példaértékű a Szekszárdi Klímakör tevékenysége
Nem várható számottevő csapadék
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 1-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Ismét ülésezett Szekszárd közgyűlése. dr. Józan-Jilling Mihály, a helyi
német nemzetiségi önkormányzat elnöke itt beszámolt a városban folyó
nemzetiségi nevelésről, oktatásról. A képviselők döntöttek arról is, hogy
a közgyűlés hozzájárul a város és a Szekszárdi Tankerületi Központ,
mint az intézmények működtetője közötti vagyonkezelési szerződésének
módosításához. Két iskolában, a Dienesben és a Bakában ugyanis
átadták a felújított vizesblokkokat, így a város vagyona tulajdonképpen
növekedett, mivel az önkormányzat az épületek tulajdonosa. (teol)
December elsejét 30 éve, 1988-ban nyilvánította az Egészségügyi
Világszervezet az AIDS elleni küzdelem világnapjává, hogy felhívja a
figyelmet az 1980-as évek elején felfedezett, akkor még halálos
betegség elleni védekezés fontosságára és hangsúlyozza a nemzetközi
összefogás szükségességét. A HIV felfedezése után a kutatási aktivitás
ezen a téren megnőtt, és korábban nem tapasztalt sebességgel fejlődött
a gyógyítás. Ma már rengeteg olyan gyógyszer létezik, amely
segítségével meggátolható a HIV fertőzöttek szervezetében a
tünetegyüttes kialakulása, hívta fel a figyelmet Dr. Rausch Ágota, a
Tolna Megyei Balassa János Kórház Bőr-és Nemibeteg Gondozójának
főorvosa. – INTERJÚ!!!
Az ajándékozás különleges örömét is átélhetik a gyermekek a Gemenc
Zrt. Ökoturisztikai Központjában, Pörbölyön, ha részt vesznek a „Segíts
a Mikulásnak!” című rendezvényen. Vasárnap ugyanis a nagyszakállú
nemcsak a gyermekeknek ad ajándékot, hanem velük együtt, erdei
vasútra ülve, meglátogatja a Vadmegfigyelőt, ahol almával, répával
megajándékozzák közösen az erdő állatait. A Mikulást a FELHŐTÁNC
DUÓ zenés műsorával várják. Az ősz öreg apó megérkezése után a
gyerekek otthon készített rajzaikkal lephetik meg a várva várt vendéget.
Miután a Mikulás megnézte a kiállított rajzokat, megjutalmazza az

alkotókat, majd mindenki felszáll a vonatra, hogy kivigyék az erdei
állatoknak szánt csemegét a Vadmegfigyelőhöz. (kadarka.net)
November 28-án, a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás Díjkiosztó
ünnepségén díjazta Szekszárd Önkormányzata a tanulás, a sport és a
művészet terén nemzetközi és országos versenyeken kimagasló
eredményt elért diákokat és felkészítő tanáraikat a Babits Mihály
Kulturális Központban. A díjat 21 éve minden évben átadják a város
legjobbjainak, emlékeztetett Csillagné Szántó Polixéna, a Szekszárdi
Önkormányzat, Humán Bizottság elnöke. – INTERJÚ!!!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a magyarországi
éghajlatváltozással kapcsolatos helyzetértékelő és döntéstámogató
nemzeti jelentés elkészítését indította el a 2018. november 28-n
megrendezett - hazai klímacsúcsnak is beillő - nyitókonferenciával. Az
ország 3150 települése közül csak Szekszárd Önkormányzatát hívta
meg a tárca, hogy ismertesse a Szekszárdi Klímakör elmúlt 10 évi
tevékenységét, áll a szervezet szerkesztőségünkhöz eljutatott
közleményében. Az esemény célja egyébként alapvetően az, hogy az
feltérképezze az éghajlatváltozással foglalkozó hazai kutatók és
tudományos műhelyek munkásságát, és lehetőséget teremtsen a
kapcsolatfelvételre, egyben tájékoztatást adjon a nemzeti jelentéssel
kapcsolatos elképzelésekről, és döntésekről. (közl)
Lisztet kaptak a véradók. Dr. Pászthy Vera, a Országos Vérellátó
Szolgálat Szekszárdi Véradó Állomásának vezető főorvosa a teol.hunak
elmondta, idén október végéig több mint kilencezer véradó jött el,
közülük közel kilencszáz donor először adott vért. Összesen 7500
egységnyi vért vettek a szakemberek. November 27-e volt a Véradók
Napja, ehhez kapcsolódott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei
szervezetének lisztátadási akciója is. 5 kiló lisztet adtak a donoroknak.
(teol)
Végül az időjárásról: változóan napos-felhős időre készülhet, viszont
említésre méltó csapadék nem valószínű. A Dunántúl északi felén
többfelé, délebbre és a középső tájakon helyenként feltámad a délkeleti
szél. Szekszárdon a hajnali -5 fokról +5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

