02.25. – hétfő 15.00
Fejlesztési támogatást nyert a Szekszárdi Tankerületi Központ
Folytathatja megkezdett munkáját a Szekszárdi kar dékánja
Indul a bicikli szezon
Változóan felhős marad az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. február 25-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Szekszárdi Tankerületi Központ európai uniós forrásból 266 millió
forint vissza nem térítendő támogatást nyert, egy EFOP projekt
keretében. A pályázat a köznevelési esélyteremtő szerepének erősítése
érdekében a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek és családjuk
számára nyújt esélyt a jobb életminőség eléréséhez. A Szekszárdi
Tankerületi Központ által fenntartott két köznevelési intézmény, a Tolna
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Tolna Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola
vesz részt a pályázat megvalósításában, mondta Csurgai Andrea, utóbbi
intézményvezető-helyettese. – INTERJÚ!!!
Az oktatói értekezlet és a kari tanács egyhangú támogatása mellett,
további négy évre kinevezte a Pécsi Tudományegyetem rektora prof. dr.
Szécsi Gábort a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánjának, aki az elmúlt év
végéig megbízottként tevékenykedett. A pályázaton egyedül indult, nem
volt versenytársa, tudósít a teol.hu. Mivel a dékánhelyettesek
megbízásának időtartama megegyezik a dékáni megbízás időpontjával,
új dékánhelyetteseket is kellett választani, akik előbb megbízottként,
majd egy pályázati folyamat végén kinevezett helyettesként segíthetik a
dékán munkáját. A dékánhelyettesek személyére a dékán a kari tanács
véleményének figyelembevételével tett javaslatot a rektornak, aki fél évre
három helyettes bízott meg ezzel a feladattal. Maradt a posztján dr. Bús
Imre, de ezúttal mint általános és tudományos dékánhelyettes, dr. Zádori
Iván feladatköre nem változott, a nemzetközi és társadalmi
kapcsolatokért felelős helyettesként folytatja munkáját. A kar oktatási
ügyeiért felel a korábban ugyanezt a feladatot dékáni megbízottként
ellátó dr. Koltai Zoltán. (teol)
Kezdődik a bringaszezon! A szekszárdi Bringa-suli március 3-án
szervezi szezonnyitó nyílt-napját, amelyre várják a 8 és 12 év közötti

fiatalokat és szüleiket. Itt az oktatók épített akadálypályákon tanítják a
gyerekeket, és elsődleges céljuk a kerékpározás és az extrém sportok
népszerűsítése. Hangos meghívó Elter Balázstól, a Bringa-suli
Szekszárd társalapítójától. – INTERJÚ!!!
Ülésezett a Völgységi Önkormányzatok Társulása. A több mint húsz
településből álló, polgármesterek képviselte szerveződés ez évre is
meghirdeti közművelődési pályázatát kétmillió-háromszázezer forint
keretösszeggel. A szerveződés várja azon pályaműveket, melyekre
különböző mértékű támogatás nyújtható. Ez a megoldás jelentősen
segíti a Völgységben tartandó települési rendezvények, köztük a
falunapok színvonalas megvalósítását, derült ki a Bonyhádi városházán
tartott ülésen. (teol)
Az elmúlt napokban felnőtt magyar bajnoki bronzérmet szerzett
Szemerei Levente távfutó. A Budapesten megrendezett Fedettpályás
Atlétikai Magyar Bajnokságon a szekszárdi versenyző 3000 méteren
remekelt. 8 perc 21 másodperces idejével jelenleg az Európai Junior
ranglista ötödik helyén áll. További részletek Szőke Gergő edzőtől.
– INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: továbbra is napos és felhők időszakok váltják
egymást, de csapadék nem várható. Több napsütés előreláthatólag
keleten valószínű. A szél időnként megélénkülhet. Szekszárdon a
hajnali 1 fokról 13 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

