12.05. – szerda 15.00
Egyeztetett a nemzeti pedagógus Kar területi szervezete
Már a horgászigazolványhoz is adókártya kell
Átadták az Év Tolna Megyei Önkéntese díját
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 5-én,
szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A tamási művelődési központban tartotta területi rendezvényét a
Nemzeti Pedagógus Kar – mondta Farkas Sándor, a kar Tolna megyei
elnöke, kurdi intézményvezető. Széles András alpolgármester
megnyitója után dr. Gloviczky Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke
előadásában a hivatal pedagógusokat érintő szervezési, ellenőrzési
feladatairól beszélt. Dr. Zalay Szabolcs, a pécsi Leöwey gimnázium
igazgatója, a NAT-munkacsoport tagja az új Nemzeti alaptanterv
kapcsán a tervezésről, ütemezésről tájékoztatta az intézményvezetőket,
különös tekintettel az iskolák feladataira, a pedagógiai programok
módosítására, írja a teol.hu. Az elektronikus napló, a KRÉTA
bevezetésének tapasztalatairól, bővítési lehetőségeiről Hajnal Gabriella,
a Klebelsberg Központ elnöke beszélt. A Nemzeti Pedagógus Kar
munkájáról és működéséről dr. Vizi László Tamásné elnökségi tag tartott
beszámolót. Az elemzés többek között rávilágít arra a tényre, hogy a
pedagógusok között magas a pályaelhagyók aránya és elöregedett a
tanári kar. (teol)
2019-től bővül az adóigazolvánnyal intézendő ügyek köre, például már a
jövő évi horgászkártya kiváltásához is szükség van az adóazonosító jelet
igazoló okmányra. A munkavállalással, ingatlan- vagy gépjárműadásvétellel kapcsolatos ügyintézés már most sem lehetséges adókártya
nélkül a kormányablakban, az ügyvédnél vagy a NAV ügyfélszolgálatain,
hívta figyelmet Mózsik Szilvia, a NAV Tolna Megyei Adó- és
Vámigazgatóság szóvivője. – INTERJÚ!!!
Az Év Tolna Megyei Önkéntese díját az idén Asztalosné Marosi
Marianna, az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület alapító
tagja vehette át az egyesület ajánlása alapján. Az elismerésre
érdemesek közül a díjra jelölhetnek civil és non-profit szervezetek,
intézmények önkormányzatok, írja a teol.hu. Az egyesület
létrehozásának egyik kezdeményezője, alapító tagja, aktivistája és 2016

óta vezetőségi tagja. Hivatása gyógypedagógus, főállásban a Tolna
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szekszárdi tagintézményének a
munkatársa. Rajta kívül oklevélben részesült önkéntes munkájáért
Takács János Tamásné, Domokos Lőrincné és Rittinger Antal. (teol)
A Tolnai Kulturális Központ „Adventi ablaknyitogató” címmel rendeznek
programsorozatot most pénteken és szombaton. Az idén is adventi
vásárral, játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal és koncertekkel
várják
az
érdeklődőket.
A
karácsonyváró
programsorozat
megkoronázásaként december 8-án este Szarka Tamás és a Ghymes
ad majd koncertet Tolnán. Hangos meghívó Józsa Jácinttól, a Tolnai
Kulturális Központ programszervezőjétől. – INTERJÚ!!!
Átadták Bonyhád megújult rendezvényterét. Az ehhez szükséges 475
millió forintot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
biztosította. A projekt keretében a Vörösmarty Mihály Művelődési
Központ körüli területet újították meg 7852 négyzetméteren, több mint
ötezer négyzetméteres zöldfelületet hoztak létre, valamint 48
parkolóhelyet építettek, és felújították a művelődési ház mellett lévő
szabadtéri színpadot is. Az önkormányzat ismertetője szerint a terület a
város közösségi terévé alakul, a projekt az idegenforgalmi infrastruktúra
fejlesztése mellett hozzájárul a közösségek erősítéséhez és a
nemzetiségek kulturális örökségének megőrzéséhez. (kadarka.net)
A Szekszárdi Asztalitenisz Club és a Tolna Megyei Asztalitenisz
szövetség idén is megszervezi a Mikulás-kupa asztalitenisz versenyét
általános iskolásoknak, december 8-án. Idén is három korcsoportban
zajlanak majd a küzdelmek, továbbá valamennyi versenyszám dobogós
helyezést elérő sportolója éremet és ajándékot kap. További részletek
Sáth Sándor, állami ifjúsági díjas asztalitenisz edzőtől. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Nyugat felől érkeznek a felhők, és gyenge esőt,
néhol ónos esőt hoznak. A szél megélénkülhet. Szekszárdon a hajnali 4 fokról +5 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

