Május 31 Szombat
Jó napot kívánok, …………………… vagyok! 2014. május 31én, szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt
regionális hírei:
Város napja és Városnapi Vigadalom Tolnán
Szekszárdi borászok sikerei a franciaországi borversenyeken
Egészségdélután a Mézesmadzagban
Offline szülők, online gyerekek
Immár az 5. éve rendezi meg hagyományos városnapi programját
Tolna. A kétnapos rendezvény első napján pénteken
pedagógusnap, Freund Antal szobrász kiállítása, a PTE
Táncegyüttes előadása, valamint Dolák-Saly Róbert humorista
zenés műsora és a Fészer Band koncertje szórakoztatta az
érdeklődőket. A szombati nap programjáról és a városnapi
vigadalom hagyományáról Kiss-Kurcz Evelin a tolnai Bezerédj Pál
Szabadidőközpont és Könyvtár igazgatója beszélt. - INTERJÚ!!!
Szépen szerepeltek a szekszárdi borok a franciaországi
Bordeaux-ban, a Les Citadelles du Vin-n borversenyen. Ez az
egyik legkomolyabb megmérettetés, amire a világ minden
borvidékéről érkeztek a minták. Összesen 134 arany- és 183
ezüst érmet osztott ki a zsűri, ebből a magyarok 5 aranyat, és 8
ezüstöt hozhattak haza. A 13 magyar éremből ötöt a szekszárdi
borászok kaptak. Aranyat kapott Dúzsi Tamás „Graboc” cabernet
franc, cabernet sauvignon, merlot cuvée-je, és Eszterbauer János
Mesterünk, cabernet franc, merlot 2011-es cuvée-je. Ezüstöt
kapott Dúzsi Tamás cabernet franc 2013 rozéja, és Pentaton
2009-es cuvée-je.
Az egészség jegyében fog telni az egész délután a mai napon a
szekszárdi Mézesmadzag cukrászdában. 16 órától az
előadásokon kívül diabetikus, gluténmentes, tejmentes ételeket is
megkóstolhatnak a vendégek, valamint az érdeklődők között
,,egészséges ajándékok” kerülnek kisorsolásra. A délutánról
Lafferthon Marianne dietetikus számol be. - INTERJÚ!!!
Tizenkét éves szekszárdi fiú kereste fel a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányságot május 27-én 14 órakor azzal, hogy a Toldi

utcában két bankjegyet talált. A becsületes megtaláló a készpénzt
a rend őröknek átadta, majd mondta, hogy pár perc múlva
kezdődik az uszodai edzése, ahonnan el fog késni. A Szekszárdi
Rendőrkapitányság járőrei a jólelkű fiút szolgálati gépkocsival a
városi uszodához vitték, így az edzésre időben érkezett. A pénzt a
Szekszárdi Rendőrkapitányság talált tárgyként nyilvántartásba
vette.
Tari Annamária tartott előadást Bonyhádon a Széchenyi István
Tagintézményben május 26-án hétfőn, a Szülők Akadémiája
programsorozat legutóbbi állomásán. A pszichoterapeuta,
pszichoanalitikus az online felületek térhódításának tükrében
beszélt a „szülőségről”. Az online tér, a közösségi média nagy
mértékben befolyásolja a személyiségfejlődést, változtatni fog a
családok kommunikációs és érzelmi rendszerének működésén. A
pszichoterapeuta, pszichoanalitikus feltette a kérdést: mit tesz
velünk a közösségi média? Válaszában kifejtette, például azt,
hogy a 20-25 évvel ezelőtti gyakorlathoz képest sokkal több
információt osztunk meg magunkról.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a
Médiatanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra
program keretében.

