2016. március 27. (vasárnap)
Országhatárokon átívelő együttműködés
Feeder versenyek Tolna Megyében
Kézműves programok a családsegítő központban
Hol felhős, hol napsütéses lesz a Húsvét Hétfő
Jó napot kívánok, Csötönyi László vagyok. Március 27-én, vasárnap
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Immáron második alkalommal utazhatnak Erdélybe bonyhádi
szakképzős diákok a „Határtalanul” pályázat keretében. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul! Program célja, hogy
támogassa a szakképző iskolákban tanuló diákok szakmai
együttműködését a szomszédos országok magyar tannyelvű
osztályaival. A Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és
Kollégiuma a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola diákjait látja
vendégül április közepén, majd május végén 30 bonyhádi fiatal látogat el
Erdélybe. A két intézmény növendékei megismerik az adott ország
történelmi, kulturális és földrajzi értékeit, az iskolában folyó oktatási
munkát, bemutatják saját lakóhelyüket, képzési formájukat is. A
kirándulások remélhetőleg életre szóló élményekkel gazdagítják az
iskolák tanulóit.
Harmadik alkalommal hirdetik meg a Tolna Megyei Feeder Egyéni és
Csapatbajnokságot, az utóbbit a hivatalos országos feeder
versenyszabályok szerint három fordulóban, elsősorban a megyében
szerveződő csapatok számára. A verseny részleteit Bálint Károly,
szervezőtől hallja. - INTERJÚ!!!
Kézműves szakkörökkel várja a gyerekeket a családsegítő központ. A
Gyermekjóléti Központ minden évben rendezvénysorozatot szervez, első
sorban hátrányos helyzetű családoknak. A programokról Túriné S.
Györgyi, a Gyermekjóléti Központ munkatársa beszél. - INTERJÚ!!!
Március 25-én, 135 éve, hogy megszületett a XX. század egyik
legnagyobb zeneszerzője, Bartók Béla, aki népdalkutató, zenetudós és
több kórus, így a Mözsi Bartók Béla Női Kar névadója is volt. Az
évforduló alkalmából a mözsi kar emlékkoncertet szervezett a tolnai
MAG-Házban. A zseniális művész munkásságát a kórus elnöke, Rikker

Józsefné méltatta. A fellépőktől már megszokottan magas színvonalú
koncert főszereplője a Schmidt Zoltánné karnagy vezette női kar volt, de
fontos szerep jutott a többi közreműködőnek is. A Bartók emlékműsort
két Kodály-mű keretezte. A záró produkció a „Zöld erdőben” című
kórusmű volt, amely részben a sors kegyetlen fintora miatt vált finálévá:
ez volt ugyanis a Bartók kórus napokban elhunyt, egykori karnagyának,
Schmidt Józsefnének az egyik kedvence. Előadásával az ő emlékének is
adóztak a gyászszalagot tűző kórustagok.
Megjelent az "Óvodába iskolába beíratás 2016" tájékoztató füzet,
amelyet a beíratás közeledtével minden esztendőben kiad Paks
önkormányzata. Az idei kiadványban bemutatkoznak az óvodák, az
általános iskolák, a sportegyesületek és a kulturális intézmények is.
Olvashatnak a füzetben az óvodai és az általános iskolai beíratás
rendjéről és tartalmazza az iskolai körzetek utcajegyzékét is. Az
„Óvodába iskolába beíratás Paks 2016” tájékoztató füzetet az
önkormányzat eljuttatja többek között az óvodákba, általános iskolákba,
a Csengey Dénes Kulturális Központba illetve a polgármesteri hivatal
portáján is beszerezhető.
A híreink végén az időjárásról:
Húsvét hétfőn változóan felhős időre van kilátás, több órás napsütéssel,
elszórtan kialakulhat kisebb csapadék. A légmozgás a Dunántúlon
megélénkül, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Fokozódik a
nappali felmelegedés, a hajnali 5-7 fokot követően napközben 12 és 16
fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk Szekszárdon és
környékén.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

