03.19 – csütörtök 15.00
A polgármester nélküli Udvariról írt a Népszabadság
Őcsényben lesz idén a Sárközi lakodalom
Kiemelten figyelik Bonyhádon az autósokat a rendőrök
Kellemes, tavaszi időt ígérnek
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. március 19-én,
csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Udvariról írt részletes beszámolót a Népszabadság. A lap azt járta körbe,
hogy a kis faluban miért nincs továbbra sem polgármester. Peszt Attila
nem indult a tavaly őszi önkormányzati választáson, de rajta kívül más
sem, így korábbi település vezetőként, megbízott polgármesterként ő
irányítja tovább a falut. A rendszerváltás után Udvariban nem maradt
semmilyen munkahely, aki dolgozni akart, annak Tamásiba és
Szekszárdra kellett ingáznia, írja a lap. A februári időközi választás is
azért maradt el, mert senki sem akart indulni a polgármesteri posztért,
májusban lesz a következő forduló. A helyiek azt mondják, nekik jó ez a
helyzet ahogy van. Viszont a törvény szerint, amíg nem találnak
polgármestert, addig a korábbi marad az ügyvezető, de időközi
választásokat ki kell írni. Pesztnek 2014 novemberéig 224 ezer forint volt
a nettója, és ehhez még kapott 100 ezer forint költségtérítést. Utóbbi
elment benzinre. Október óta 96 ezer lett az Udvari nagyságú falvak
polgármesterének bére, a költségtérítés pedig nem haladja meg a 20
ezer forintot. Ennyiért Peszt nem vállalja a tisztséget, ezért nem jelölteti
magát. Ügyvivőként viszont a korábbi bér jár a polgármesternek, és így
megéri. (nol.hu)
Őcsény szervezi idén a Sárközi lakodalom rendezvénysorozatát. A
pünkösd hetében tartandó jeles esemény előkészületei elkezdődtek –
írja beszámolójában a teol.hu. Ez lesz a 22. Sárközi lakodalom. A
programba természetesen bekapcsolódnak a környező sárközi
települések is. Decsen főzőverseny lesz, Sárpilisen a gyermek- és
utánpótlás csoportok táncolnak, Alsónyéken a vendégegyüttesek lépnek
fel. Meghívják a külső-sárközi településeket is: Szeremlét,
Zengővárkonyt, Bogyiszlót. A Sárköz a szellemi kulturális örökség
birtokosa, és ebből eredően felléptek már az őcsényiek Mezőkövesden,
Mohácson is, és őket most visszahívják. A református templomban
tartják az „esküvőt”, a faluközpontban is lesz egy színpad, a többi főbb

esemény – a vacsora, a szakácstánc a tyúkverővel – a repülőtéren lesz
– mondta el a lapnak a polgármester. (teol.hu)
Bonyhádi Szellemi zsendülés. Ezzel a címmel rendeznek a Bonyhádi
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programsorozatot most hétvégén. Ennek keretében 5 saját rendezésű
országos verseny döntőjét tartják meg. A részletekről Lenczné Vrbovszki
Judit tehetség-menedzsert, magyar nyelv és irodalom szaktanácsadót, a
verseny szervezőjét kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit halja, további információink!
Még jobban figyeljen oda autóvezetés közben. A Bonyhádi
Rendőrkapitányság illetékességi területén kiemelten ellenőrzi a
biztonsági öv használatát. Ugyanis ebben az évben már 3 halálos
baleset is történt, melyek során az áldozatok egyike sem kapcsolta be
magát. Éppen ezért kezdenek most akcióba a környék rendőrei. Ön
pedig kösse be magát, és nem csak azért mert ellenőrzik, és
megbüntetik, ha nem teszi, hanem azért is, mert az élete múlhat rajta.
(stb.media)
Két kölök rongált meg egy bankjegykiadó automatát Szekszárdon. Az
eset még tavaly november elején történt. A nyomozás során a rendőrök
egy szekszárdi és egy kétyi fiúhoz jutottak el. A fiatalokat a rendőrök
gyanúsítottként hallgatták ki, mindketten beismerték tettüket.
Vádemeléssel továbbították az iratokat a járási ügyészségre. (teol.hu)
Odúkat takarítottak Pakson és környékén. Az ASE Szabadidő
szakosztály és az ÖKO Csiga Egyesület tagjai vállalták magukra a
feladatot. Ez már a sokadik alkalom volt, hogy közösen szerveztek ilyen
programot. Idén új odúkat nem helyeztek ki, hanem a tavaly kirakottakat
hozták rendbe. Az Ürgemező szélén lévő fákra a múlt évben bagolyodút,
költőládákat és eltérő méretű, nyílású odúkat raktak ki annak érdekében,
hogy a különféle madárfajok találjanak fészkelési lehetőséget. A
fészekanyagot évente cserélni kell, előfordul, hogy élősködők lepik el,
vagy fióka pusztul el egy-egy odúban, ezért kell a rendszeres ellenőrzés.
A túrán, amelyen mindenki annyit gyakorolt, amennyit az erőnléte és
ideje engedett, madár megfigyelésre is lehetőség nyílt, láttak vércsét és
egerészölyvet is. A nagyjából negyvenfős társaságot Bodor Ádám
madarász kísérte el immár sokadszor. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Csak kevés felhő mászkál az égen, ám néha
találkoznak. Ha ezt többen teszik, akkor lehet egy kis eső, de erre kevés

az esély, és a szél is megerősödhet. Az igencsak hideg éjszaka után
viszonylag kellemes meleg várható. Gerjenen a hajnali -2 fokról +12
fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

