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Kerékpáros megmérettetések voltak Tolna megyében

Négy intézet hallgatói vették át diplomáikat Szekszárdon
Fergeteges hangulat volt a kaposmenti találkozón
2013. július 1-én hétfőn 15 óra 30 perckor a regionális híreket Török
Mónikától hallják, jó napot kívánok! Jönnek a részletek.
Több kerékpáros verseny is zajlott a hétvégén a Szekszárdi Szabaididős
Kerékpáros Egyesület szervezésében, melyek eredményéről Schneider
Gábor, Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület vezetője tájékoztatta
a Rádió Antrittot. - INTERJÚ!!!
Négy intézet hallgatói vették át diplomáikat Szekszárdon
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (PTE IGYK) négy intézetének
sikeres záróvizsgát tett hallgatói vehették át a felsőfokú végzettséget
igazoló okleveleiket a június 28-ai bizonyítványátadón és a 29-ei
diplomaátadó ünnepségen, Szekszárdon. Az alkalomból a kari oktatók
eredményeit is elismerték. - írja a Szekszárdi Hírhatár
A szombati diplomaátadó ünnepségen a megjelenteket dr. Komlósi László
Imre egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem oktatásért és külügyért
felelős általános rektor-helyettese, Tóth Ferenc kormánymegbízott és dr.
Horváth Béla egyetemi tanár, az IGYK dékánja köszöntötte.
A legkiválóbb végzős hallgatóknak járó, 2004-ben alapított Bezerédj Amália
Emlékérmet és Emléklapot idén Tóth Ágnes kommunikáció és
médiatudomány szakos, valamint Breitenstein Lilla környezetkultúra szakos
hallgatónak ítélték oda.
Könyvjutalomban összesen tizenegyen részesültek.
Az alkalomból a kari oktatók tudományos eredményeit és elismeréseit is
méltatták. A PTE szenátusának döntése alapján júniusban habilitált doktori
címet vehetett át az állam- és jogtudományok területén Nagy Janka

Teodóra, az Illyés kar főiskolai tanára, az intézmény általános és
tudományos dékán helyettese.
Címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló
ezüst kitűzőt adományozott a szenátus dr. Várady Zoltán régésznek, latin
nyelv és irodalom szakos előadónak, a történelemtudomány
kandidátusának. Továbbá címzetes egyetemi docensi címet, valamint az
Egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt vehetett át Heimann Zoltán Mátyás,
a Szekszárdi BORkultúra szabadEGYETEM rektora.
Fergeteges hangulat volt a kaposmenti találkozón
Harminckettedszer szervezte meg Szakály a színes rendezvényt, a
környező településekről is sok látogatót vonzottak a programok. - olvasható
a teol.hu-n
Több mint nyolcszáz néző, kiváló hangulat, tartalmas szórakozás. Így lehet
jellemezni Szakály község hagyományos rendezvényét, a Kapos Menti
Fiatalok Találkozóját, amelyet szombaton immár harminckettedik
alkalommal rendeztek meg a településen a Kaposmenti Ifjúságért
Alapítvány és az önkormányzat szervezésében. Mint azt Törő Péter
polgármestertől megtudtuk, a helyiek mellett a környező településekről is
sok látogatót vonzottak a programok.
A sportpályán kora délelőtt kispályás labdarúgással kezdődött a program,
tizenhat futballcsapat részvételével. A délelőtti sport- és ügyességi
versenyeket követte az ebéd, háromféle pörköltet kínáltak a résztvevőknek,
a helyi vadásztársaság, az önkormányzat és támogatók felajánlásának
köszönhetően. Délután kulturális bemutatók szerepeltek a programban,
többek között hastánc, harmonika zene, musical slágerek szórakoztatták a
közönséget. Hatalmas sikert aratott Bunyós Pityu fellépése, amit hajnalig
tartó remek hangulatú bál követett.
Polgárőr város címet kapott Bonyhád – az elismerést kiemelkedő
teljesítményt nyújtó településeknek ítéli oda az Országos Polgárőr
Szövetség (OPSZ). -adta hírül az MTI.
Az országos polgárőrnap alkalmából Pannonhalmán, június 29-én tartott
rendezvényen idén is a polgárőrség kötelékéhez csatlakozó jelöltek tettek
fogadalmat, majd kitüntetették azokat az embereket és településeket, akik,
illetve amelyek teljesítménye kimagasló volt. Polgárőr város címet

Bonyhádon kívül Kazincbarcika, polgárőr község címet pedig a BácsKiskun megyei Balotaszállás és a Vas megyei Nemeskocs vehetett át.
A polgárőrnapon Pintér Sándor bejelentette, a polgárőrség még az idén
kerékpárokat kap az Országos Rendőr-főkapitányságtól, továbbá ígéretet
tett arra, hogy a polgárőrség támogatása 2014-ben meghaladja az
egymilliárd forintot.
A belügyminiszter úgy fogalmazott: ha egy kis településen az
önkormányzat, a polgárőrség, a körzeti megbízott összegfog, akkor azon a
településen nem lehet gond a közbiztonsággal. Ha mégis kevés lenne ez
az erő, "akkor ott van a készenléti rendőrség ereje, hogy megjelenjen, és
biztosítsa a közbiztonságot" - tette hozzá.
A tolnaiak a legelégedetlenebbek
Úgy tűnik, a létbiztonságtól és a várható anyagi helyzettől függ leginkább,
hogy valaki elégedetlen-e az életével. Meghatározó az életkor, az
iskolázottság, és az is, hogy valakinek van-e munkája. A többség kissé
elégedetlen.
A régiók szerint az ország közepén és nyugati részén élők az
elégedettebbek. Ezekben a régiókban átlag alatti a munkanélküliség, az
elérhető jövedelmek magasabbak, több lehetőség van kiegészítő
jövedelmek szerzésére, s mivel a nagyvállalatok is ide összpontosulnak,
nagyobb lehetőség van a munkahelyeken az előre lépésre. A
legelégedettebbek Fejér, Bács-Kiskun, Nógrád és Baranya lakói, de nem
sokkal követik őket a Zalában és Budapesten élők. A legelégedetlenebbek
pedig a tolnaiak. A megyék sorrendje azonban a vizsgált hónapokban
enyhén eltérő volt.
Balatonlellére utazik 30 fogyatékkal élő és ép gyerek a decsi Szülők a
Gyermekekért Alapítvány jóvoltából. Az ottani iskola udvarán sátoroznak
majd. Az étkezést valamint az utazást részben a jótékonysági est
bevételéből, részben pedig más adományokból finanszírozzák. A szervezet
másodszor szervezi meg ezt a nyaralást az ifjaknak - írja a Tolnai Népújság

