Január 1. csütörtök
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2015. január 1-jén, csütörtök 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Eredményes új esztendőt remél Ács Rezső, Szekszárd
polgármestere
Figyeljünk jobban magunkra az ünnepi eszem-iszom után
Négyen mérettetik meg magukat az aparhanti választáson
Fontos feladatban nyújt segítséget – köszönettel fogadták a
bonyhádiak az új korszerű járművet
A 2014-es esztendő is jócskán bővelkedett eseményekben, ám ez a
2015-ös évben sem lesz másként. Ács Rezső Szekszárd polgármestere
úgy fogalmazott, hogy az idei évben már folyamatban vannak olyan
projektek, melyek meghatározóak lesznek a város hosszú távú életében.
- INTERJÚ!!!
Véget ért az ajándékok utáni hajsza, és a karácsonyi-szilveszteri menüt
is végigettük. Érdemes önmagunkon is megnyomni a reset gombot, és
az ünnepi nagy lakomák után odafigyelni testünkre. Asztalos Ágnes a
szekszárdi Balassa János kórház dietetikusa ad tanácsot, hogy mi az,
amire mindenképp ügyeljünk, illetve gyermekek esetében is, hogy
elkerüljük a kellemetlen egészségügyi problémákat. - INTERJÚ!!!
Aparhant Négy jelölt közül választhatnak polgármestert az aparhantiak
január 25-én. Biró Sándor bonyhádi, Sári József bátaapáti, valamint
László Krisztián és Csóka Attila aparhanti lakosok mérettetik meg
magukat az időközi voksoláson, amelyet azért kellett kiírni, mert október
12-én senki sem indult a tisztségért. Azóta többen szerettek volna a
völgységi község vezetője lenni, de a december 22-i jelöltállítási
határidőig az említett négy ember rendelkezett az induláshoz szükséges
27 ajánlással – tudtuk meg Visnyei Gabriellától. Az Aparhanti Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője emlékeztetett: a polgármester
személyéről nem, viszont a képviselő-testület összetételéről döntöttek a
helyiek októberben. A grémium időközben megtartotta alakuló ülését,
amelyen Csóka Attilát választották meg alpolgármesternek. S miután
Szűcs György, a falu korábbi első embere az alakuló ülést követően
lemondott tisztségéről, így az új vezető megválasztásáig Csóka Attila
képviseli az önkormányzatot. Visnyei Gabriella hozzátette, január 25-én

a megszokott módon, vagyis két szavazókörben adhatják le voksaikat az
arra jogosultak reggel 6 és este 7 óra között.
A Bonyhádi Német Önkormányzat sikeresen szerepelt a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzati Hivatala által meghirdetett ,,Essen
auf Radern” pályázatán, melynek eredményeként egy új kisbusszal
gazdagodott. A kor elvárásainak mindenben megfelelő Ford Transit
típusú járművet hétfőn vehették birtokba. ,,Nagy öröm számunkra, hogy
több, mint egy évtized elteltével ismét nyertünk egy kis buszt a Német
Belügyminisztérium és a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzati Hivatala által közösen életre hívott és sikerseren
működtetett pályázatán” – mondta Köhlerné Koch Ilona. A Bonyhádi
Német Önkormányzat elnöke hozzátette, a korábbi jármű már nagyon
leamortizálódott, és akárcsak annak, az újnak is német önkormányzat a
tulajdonosa, viszont napi szinten a helyi gondozási központ használja
Bonyhádot és a környező településeket járva, továbbá az ,,Együtt
1másért” Nappali Intézmény ellátottjainak utaztatását is ezzel oldják
meg, de természetesen a német önkormányzat is bármikor igénybe
veheti a járművet, melynek beszerzéséhez a bonyhádi önkormányzat is
hozzájárult a pályázat önerejének biztosításával.
Plakettel tűntették ki a nyugdíjasokat. Őcsény polgármestere Fülöp
János adta át nekik az Őcsény Községért Emlékplakettet és a vele járó
százezer forintot. Nagy megtiszteltetés érte az őcsényi Őszi Rózsa
Nyugdíjas Egyesületet, mondta el Dávid Kálmán, a szervezet elnöke. Az
önkormányzat nevében már hosszabb ideje nagyon sokat tesznek a
településért, szinte nincs olyan rendezvény, akció, ahol ott ne lennének,
ne tevékenykednének aktívan, mindig lehet rájuk számítani. A
nyugdíjasok,
mintegy
nyolcvanan
ezt
is
megünnepelték
összejövetelükön a református gyülekezeti házban. Tíz üveg pezsgővel
koccintottak a díjra, s jó vacsora és borok mellett vidáman töltötték
együtt az időt – mondta Dávid Kálmán egyesületi elnök.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

