Magazinműsor 2018.06.17., vasárnap, 8 óra 5 perc
Bevezető
2018. június 17-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 rögtön belevágunk a programajánlóba,
hiszen a mai nap és a jövő hét is számos tartalmas kikapcsolódási lehetőséget kínál
az antrittosoknak. Ma például Nemzetközi Jóga Napot tartanak Szekszárdon,
amelyre még nem késő elindulni, de a részletekről Holló Eszter jógaoktató fog
beszámolni. Czirok Róbert fotókiállítása Londonban készült képekből állt össze, és a
programot megspékelik egy kis gasztronómiával is. A szekszárdi tetoválóművész
fogja elmondani az ezzel kapcsolatos részleteket. Nyárköszöntő operaest lesz a
Vármegyeházán, amely igazio különlegességnek ígérkezik. Sárkány Kázmér
operaénekest kérdezzük a programról. Egy gyönki lehetőséget is szeretnénk a
hallgatóink figyelmébe ajánlani, hiszen a Magyar Bor és Pezsgő Napján koccintás
lesz a kisvárosban. Hogy mit vigyen magával a finom nedűk kedvelője? Na, ezt is
elmondja majd Dörmerné Kemler Hajnalka szervező. A programlehetőségek
felsorolása közben pedig a vendégünk lesz Makovics Kornél fotós, aki a villámokkal
kapcsolatos kalandjairól is beszámol majd a magazinműsorban. Ez tehát a kínálat a
mai délelőttön, amelyhez tartalmas perceket kívánunk, hallgassanak ránk és
bennünket a következő két órában is!

Heti hírösszefoglalónkat Berényi Attilától 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!
Cím: 7100-Szekszárd, Wesselényi utca 16.
Telefon:74/ 444-444
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E-mail: szerk@radioantritt.hu
A vendégeinknek, a programokat ajánlóknak, és Makovics Kornél fotósnak
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.

