Június 28. Szombat
Jó napot kívánok, Balogh Tibor vagyok! 2014. június 28-án,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Diplomaátadó ünnepség a PTE Illyés Gyula karán
Szent Iván Éji Kavalkád a Luther Téren
Fokozott ellenőrzés a közutakon
Jelentősen csökkent a tanya betörések száma
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar négy intézetének – a
Pedagógusképző Intézetnek, az Irodalomtudományi és Nyelvészeti
Intézetnek, a Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézetnek, valamint a
Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézetnek – a 2013-2014-es tanév
második szemeszterének végén sikeresen záróvizsgázott hallgatói
pénteken Diplomaátadó ünnepségen vették át a felsőfokú végzettséget
igazoló oklevelüket. A DIPLOMAÁTADÓ ünnepségen a megjelenteket
Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Dr.
Komlósi László Imre egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem
oktatásért és külügyért felelős általános rektor-helyettese és Dr. Horváth
Béla egyetemi tanár, az IGYK dékánja köszöntötte. A PTE Illyés Gyula
Kar Kari Tanácsa és a hallgatói Önkormányzat - a Kar hallgatóinak
kiemelkedő tanulmányi, kulturális, sport és közösségi munkáját, közéleti
tevékenységét és példamutató emberi magatartását elismerendő –
2004-ben Bezerédj Amália Emlékérem és Emléklap kitüntetést alapított.
A díjat minden évben a legkiválóbb végzős hallgatóknak ítéli oda egy
kari állandó bizottság. 2014-ben Bezerédj Amália Emlékérmet és
Emléklapot kapott Fischer Dóra tanító szakos hallgató és Pogány Dániel
László kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató. Kiemelkedő
tanulmányi eredményük, illetve kimagasló közösségi munkájuk
elismeréseként a Diplomaátadó ünnepségen könyvjutalomban részesült:
Konyecsni Gábor,Molnár Rebeka, Bráz Máté Milán, Eigner Rebeka
Zsuzsanna, tanító szakos, Tóth Beatrix, környezetkultúra szakos, Sütő
Éva, Baksa Ágota, Dörögdy Blanka, Minárik Eszter óvodapedagógus
szakos, és Heronyányi Dániel, Hajdú András, szociális munka szakos
hallgatók.
Ezekben a percekben kezdődött el a Szent Iván Éji kavalkád programja
Szekszárdon a Luther téren. A Harmadik Évezred Tolna Megyéje
Egyesület
a
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rendezvényre kilátogatókat. A programokról Kleics-Lezsák Klárát az
egyesület elnökét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Molnár Ágnes rendőrőrmester, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság
sajtószóvívőjének tájékoztatása szerint a közlekedésbiztonsági helyzet
javítása, az ittas balesetokozások megelőzése, illetve az ittas
járművezetők kiszűrése érdekében 2014. augusztus 31-ig fokozott
ellenőrzésekre kell számítani Tolna megyeközútjain. Az ellenőrzésekre
visszatérően, több helyszínen, más-más időpontokban kerül sor, és
kiemelt figyelem hárul a passzív biztonsági eszközök használatára is.
A Szőlő-Szem Egyesület megalakulása óta, jelentősen lecsökkent a
tanyabetörések száma, és a tanyatulajdonosok, illetve azok, akik ezen a
területen élnek, sokkal nagyobb biztonságban érzik javaikat és saját
magukat. A részletekről Gaál Zsófia az egyesület alelnöke számolt be. INTERJÚ!!!
A hulladékkezelő központ használatához hulladékgyűjtő autó
beszerzéséről kötött szerződést pénteken a Paks és Környéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás képviseletében Hajdú
János polgármester a Városházán. A közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevője a pécsi székhelyű Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft., az
ajánlati ár mintegy nettó 32 millió forint.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

