09.12 – péntek 15.00
Mindenhol kampányolnak már a pártok
300 milliót sikkasztott a titkárnő
Elmúlt fél évét értékelte a Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Településfejlesztési Társulás
Felhős az ég

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. szeptember 12-én,
pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Már tudható, hogy hol kik küzdenek meg a polgármesteri, és
önkormányzati képviselői székekért. Ugyanis lejárt a jelöltállítási
határidő. Pakson két polgármesterjelölt között választhatnak: Kozmann
György a FIDESZ-KDNP, Süli János az ellenzék jelöltje. Az
atomvárosban 8 választókerületben voksolnak a választásra jogosultak,
ebből hétben 5, egyben 6 képviselőjelölt indul. Kompenzációs listát a
FIDESZ, a DK-MSZP, a Paksi LE, az NP és a JOBBIK állított Pakson.
Tolnán két polgármesterjelöltet vettek nyilvántartásba. Appelsoffer Ágnes
FIDESZ-KDNP színekben, Rubics László függetlenként indul.
Képviselőnek a 8 egyéni választókerületben 25 jelölt méretteti meg
magát. (teol.hu)
Megkezdődött a saját zsebre dolgozó titkárnő pere a Szekszárdi
járásbíróságon. A hölgy teljes elektronikus ügyintézési jogosultsággal
rendelkezett a munkahelye, egy építőipari cég bankszámlája felett. Ezt
alaposan ki is használta, mert körülbelül 300 millió forintot nyúlt le. Így
most különösen nagy értékre, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett
sikkasztás bűntette miatt kell felelnie, megspékelve a dolgot egy kis
magánokirat hamisítással. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetés
kiszabását kéri, és azt hogy az asszonyt tiltsák el a közügyektől, és egy
jó időre a titkárnői munkakörtől is. (teol.hu)
Elfogadta féléves pénzügyi beszámolóját a Társadalmi Ellenőrző,
Információs és Településfejlesztési Társulás. Ezt a még a választások
előtt megtartott ülésen megtette a szervezet. Előre láthatólag az
önkormányzati voksolás miatt a testületben várható változások nem
akadályozzák majd a munkát. A társulás jó partnerre talált az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-ben, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-ben, az
általuk működtetett létesítményekről minden információt megkapott a

szervezet. A kapcsolat és a kommunikáció korrekt, a lakosság
tájékoztatása zökkenőmentes, hangzott el az ülésen. (teol.hu)
Holnap, a már jól bevált helyszínen a szekszárdi Sport-és
Szabadidőközpontnál lesz a duatlon megyei diákolimpia és nyílt
versenyre. A rendező Dynamic TC az 5-8 éves újoncoktól a veteránokig
terjedő 6 korcsoportban igyekszik minden sportkedvelő kedvében járni. A
részleteket Szélné Bajor Ágnes, szervező mondja el Önnek. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt regionális híreit hallja, további információink.
Igazi csemegét kínál a hétvége a lovassport szerelmeseinek.
Szeptember 14-én a szedresi Apáti pusztán 20. alkalommal rendezik
meg a Fogathajtó versenyt és 5. alkalommal az ezzel egybekötött
búcsút. A rendezvény igazi családi programnak ígérkezik. A részletekről
Sebestyén Zoltán a szedresi Lovas udvarház telepvezetője számol be. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: A hétvégén is tovább folytatódik a csapadékos idő,
többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás. Tehát a
szabadtéri programok szervezésének annyi. Egyébként Szekszárdon a
reggeli 15 fok után 24 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

