Magazinműsor 2018.04.22., vasárnap, 8 óra 5 perc
Bevezető
2018. április 22-én, 8 óra 5 perckor köszöntöm hallgatóinkat, Csötönyi László
vagyok. A hétvégi magazinműsorunkban a térség történéseit szedjük egy
csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt, és persze megismerésre
méltó emberekkel beszélgetünk. Ahogy minden vasárnap, most is 8-tól 10
óráig számítunk a figyelmükre itt, a 105,1-es hullámhosszon. Rövid
hírösszefoglalóval kezdünk a térség fontosabb eseményeire koncentrálva,
majd a vendégünk lesz Korda Gabriella és Posta Péter. A II. Szekszárdi Tarr
Bortavasz és Food Truck Show május 11. és 13. között várja a gasztronómia
szerelmeseit, és a részletekbe avatnak be bennünket a szervezők. Kulturális
programajánlóval is készülünk: április 28-án és 29-én tartják Bogyiszlón a
Tájházak Napját, és ez alkalomból újra megmozgatják a településen élőket, de
az érdeklődő vendégek sem maradnak hoppon, ha valami helyi értéket
szeretnének megismerni. Kaposi Ildikó fogja elmondani a részleteket.
Környei Attila, szekszárdi gitárművészt is megszólaltatjuk, hiszen szintén
április 28-án, de a megyeszékhelyen, méghozzá a Művészetek Házában
adnak ingyenes koncertet Az új generáció virtuózai. A klasszikus zene
szerelmeseire, és a muzsikával most ismerkedőkre egyaránt számítanak. Ha
pedig sportolnának egyet, akkor készülhetnek a XI. Bátaszéki Triatlon
Fesztiválra, amelynek a részleteit a szervezőtől, Cencz Pétertől tudhatjuk
meg. Ez tehát a kínálat a mai délelőttön, amelyhez tartalmas perceket
kívánunk, hallgassanak ránk és bennünket a következő két órában is!

Heti hírösszefoglalónkat Veress Lizától hallják.
Elköszönés
Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallhatták. Bízunk
benne, hogy Önöknek is kellemesen telt ez a két óra. Várjuk az
érdeklődésüket, a témajavaslataikat! Írják meg, mondják el, miről-kiről
hallanának szívesen!
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A vendégeinknek, Korda Gabinak és Posta Péternek, Cencz Péternek, Kaposi
Ildikónak és Környei Attilának köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat,
és természetesen köszönjük az Önök megtisztelő figyelmét is.
Magazinműsorunkkal legközelebb jövő vasárnap 8 órától jelentkezünk. A
magazinműsorunk a Médiatanács támogatásával, a Magyar Média
Mecenatúra program keretében készült.

