10.29 – szerda 15.00
Megint lesz önkormányzati választás Szekszárdon, pár körzetben
Nemzetiségi önkormányzatok alakultak
Térfigyelő-rendszer Németkéren
Borongós az idő

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. október 29-én,
szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Jogsértés miatt meg kell ismételni az önkormányzati voksolást több
kerületben is Szekszárdon. A 07. számú egyéni választókerület 28.
számú szavazókörében, illetve és a 08. számú választókerület 27., 29.
és 30. számú szavazókörében kell újra voksolniuk nyilvánítaniuk a
polgároknak az önkormányzati képviselő jelöltekre és a polgármesterjelöltekre is. Erről a Pécsi ítélőtábla döntött. Dr. Hadházy Ákos a Megyei
Területi Választási Bizottság október 22-i határozata ellen terjesztett elő
bírósági felülvizsgálati kérelmet. Az ítélet szerint az említett
szavazókörökbe szervezetten vitték az embereket, és az érintettek pénzt
kaptak, azért, hogy a preferált jelöltre voksoljanak. November 9-én, azaz
jövő hét vasárnap lesz az új választás ebben a térségben. Addig
azonban nincs új polgármestere és Képviselőtestülete Szekszárdnak. Az
október 12-i eredeti választáson majdnem 47 százaléknyi szavazattal lett
első a polgármesteri címért folytatott küzdelemben Ács Rezső, aki a
Fidesz és a KDNP támogatásával indult a posztért, a második Dr.
Hadházy Ákos az LMP jelöltje több mint 40 százalékos
támogatottsággal.(teol.hu)
Megalakult a Tolna Megyei Területi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Szekszárdon. A hét fős grémium Kalányos Jánost választotta elnökévé,
Karaszi Károlyt pedig elnökhelyettesévé. Döntöttek a pénzügyi bizottság
létrehozásáról is, ennek három tagja van. Eddig nem túl gyakran fordult
elő hasonló eset, de most az ülés végén három képviselő is lemondott.
Az történt, hogy ők más cigány települési vagy országos nemzetiségi
önkormányzatoknál is mandátumot szereztek. Helyükre majd a listát
állító szervezetek jelölnek ki mást, vagy ha ez nem történne meg, akkor
a listán következő személy lép a helyükre – írja a teol.hu. (teol.hu)
Megalakult a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése is. Új elnököt, és elnökhelyettest választottak. Féhr Görgy

elnök úgy fogalmazott, hogy – idézem- ,, az eddigi közgyűlés
maximálisan ellátta a feladatát és innentől kezdve is el fogja látni". INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
A Zöldtárs Alapítvány által meghirdetett szekszárdi lakossági
Komposztálási program lezárult. A Klímaalap által támogatott 30 db 1000
literes komposztláda megtalálta a gazdáját. A programra kizárólag
szekszárdi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek, valamint
oktatási- nevelési intézmények jelentkezhettek. További információkról
Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Kiépült a térfigyelő-rendszer Németkéren. Négy kamerát a falu
központjában helyeztek el, egyet-egyet pedig a bejövő utakhoz. A
központ akár 36 berendezést is ki tudna szolgálni, de a mostani 7-et még
3-4 darabbal szeretnék csak kiegészíteni. A fejlesztéshez szükséges
pénz nagy részét pályázaton nyerték el, ez 3 millió forintot jelentett. A
falunak így másfél milliót kellett ehhez előteremtenie. A rendszer
elsősorban a bűnmegelőzést szolgálja, azaz arra számít a település
vezetése, hogy a kameráknak visszatartó erejük lesz. Ám a felderítésben
is nagyon jó hasznukat veszik. Bicikli tolvajokat már sikerült is ezek
segítségével lebuktatni. (teol.hu)
Bruttó kétmillió forintot szavazott meg alakuló ülésén a tolnai képviselőtestület, számítástechnikai eszközök beszerzésére – tudósít a teol.hu.
Az összegből a 11 fős testület 9 tagja, valamint a főállású alpolgármester
részére laptopot és annak használatához szükséges operációs
rendszert, egeret és táskát vásárolnak. A polgármesternek és a
társadalmi megbízatású alpolgármesternek van saját gépe. A beszerzést
a környezettudatossággal indokolták. A tolnai városatyák 2006. óta
elektronikus úton kapják meg az önkormányzati előterjesztéseket, amivel
nagyon sok papírt és fénymásolási költséget takarítottak meg. Ám az
akkor beszerzett számítógépek mára elavultak, így megérettek a
cserére. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Érkeznek a felhők, és egyre csak gyülekeznek. Ám
esőt nem hoznak, csak pára és köd várható, nomeg némi szél. Azért
néha elő-elő bukkan a nap is. Györén a hajnali 1 fok után 11 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

