02.22. – péntek 15.00
Hétfőn emlékeznek a kommunista diktatúra áldozataira
A megyei önkormányzat is csatlakozott a Tolna Kincse Turisztikai
Egyesülethez
Óvoda felújítás Pakson
Több lesz a napsütés
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 22-én,
pénteken, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A kommunista diktatúra áldozataira emlékezünk országszerte, február
25-én. Ez alkalomból Raffay Ernő történész tart előadást a Babits Mihály
Kulturális Központ rendezvénytermében hétfőn, 10 óra 30 perctől.
Hangos meghívó Kovács Zsuzsannától, a Babits Mihály Kulturális
Központ igazgatóhelyettesétől. – INTERJÚ!!!
A Tolna megyei önkormányzat legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy
csatlakozik a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülethez, amely projekt
keretében átfogó megyei turisztikai honlapot hoz létre. A sikeresen
megvalósított megyei klímaprojekt folytatásaként, a klímastratégiában is
rögzített klímairoda létrehozását ugyancsak támogatták a képviselők. A
megyei önkormányzat a jövőben is nagy hangsúlyt fektet az új
szerepköréhez illő imázs megjelenítésére. Például rendezvénynaptár
sorakoztatja fel, hogy milyen események várhatóak az elkövetkező
időszakban, illetve, hogy a megyét milyen akciók keretében kívánja
népszerűsíteni az önkormányzat. (teol)
Napjainkban kissé átalakultak az ismerkedési szokások. A közösségi és
online társkereső oldalak kínálata napról napra gyarapodik, így az
interneten minden érdeklődő megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.
Február 27-én, a Mentálhigiénés Műhely szervezésében Mármarosi
Melinda párkapcsolati tanácsadó tart előadást az ismerkedésről, online
társkeresésről.
Ajánló az előadótól. – INTERJÚ!!!
Aláírták a Paksi Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai székhelyóvodája és
Munkácsy utcai tagóvodája udvarának felújításáról szóló kivitelezési
szerződést, amelyet Szabó Péter polgármester és Siklósi Zoltán, a
kivitelező ZO-BAU Építőipari Kft. ügyvezetője látták el kézjegyükkel –
számolt be a Paksihirnök.hu. Szabó Péter elmondta, hogy mindkét

óvodában teljes körűen felújítják az udvart. A Vörösmarty utcai
székhelyóvoda esetében nettó közel ötvenmillió forint, a Munkácsy utcai
tagóvoda esetében pedig közel nettó hatvanhárom millió forint értékű
beruházásról van szó. Ehhez egyrészt az önkormányzat Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott sikeres pályázata,
másrészt önerő biztosítja a fedezetet. A munkálatok során megoldják a
csapadékvíz elvezetését, megújulnak a burkolatok és új, az EUszabványnak megfelelő játékokra cserélik a régieket, alájuk pedig öntött
gumiból készült ütőfelület kerül – részletezte Siklósi Zoltán. Hozzátette:
ahogy az időjárás engedi, kezdik a munkát. A befejezés határideje
mindkét helyszínen 2019. június 3. (teol)
A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kara még a 2018-as évben indította el
„Családakadémia” rendezvénysorozatát. A soron következő előadások
február 27-én lesznek a szekszárdi kampuszon. A fő téma az
erőszakmentes kommunikációs és a generációk párbeszéde a
családban. További részletek Karácsony Dórától, a kar marketing és PR
referensétől. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes,
de még szeles időre számíthatunk. Éjjel jelentősen visszaesik a
hőmérséklet. Szekszárdon a hajnali -0 fokról mindössze 0 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

