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2013. június 9-én vasárnap 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális
híreit hallják, a mikrofonnál Kovács Viktória, jó napot kívánok!
A Magyar Nemzeti Parkok Hetéhez idén is csatlakozott a Duna-Dráva
Nemzeti Park
Több ezer kilogrammnyi élelmiszert osztottak szét a bátaszéki tűzoltó
állomáson
Két új kamra kialakítása kezdődhet a bátaapáti atomtemetőben
Jönnek a részletek.
A Magyar Nemzeti Parkok Hetéhez idén is csatlakozott a Duna-Dráva
Nemzeti Park. Számtalan kikapcsolódási lehetőséggel várják az
érdeklődőket. Ezekről tájékoztatta a Rádió Antrittot Buhert Eszter, a DunaDráva Nemzeti Park igazgató helyettese. - INTERJÚ!!!
A Szekszárdi Közútkezelő felhívja a figyelmet, hogy vasárnap este 20 óra
és hétfő reggel 6 óra között teljes útzár lesz érvényben az 55-ös úton,
Pörböly és Baja között. Reggel 6 és este 8 óra között részleges útlezárás
van érvényben, rendőrségi felvezetéssel haladhat a forgalom
Több ezer kilogrammnyi élelmiszert osztottak szét csütörtökön a bátaszéki
tűzoltó állomáson - írja a Tolnai Népújság. Borosné Simon Zsuzsanna,
gondozási központ vezetője elmondta, hogy a városban 316 családhoz,
vagyis 420 emberhez jutott az összesen 3386 kilogramm tartós
élelmiszerből – liszt, kétféle tészta, instant tésztaétel, háztartási keksz
került a csomagokba –, valamint 74 alsónyéki családnak, 135 embernek
nyújtottak segítséget.
Átlagosan 6-8 kiló élelmiszert kapott egy háztartás. Az intézményvezető azt
is hozzátette, hogy továbbra is várják a rászorulókkal kapcsolatban a
lakosság jelzéseit.
Együttműködési megállapodást köt az Első Magyar Önkormányzati
Vízközmű Társulás és a Samsung, jelentette be Ács Rezső, a társulás
elnöke pénteken - tudósít a megyei napilap.

Energia- és víztakarékos háztartási eszközök kedvezményes vásárlásának
a lehetőségét szeretnék biztosítani a társulásban részt vevő 64
településlakónak annak érdekében, hogy a rezsicsökkentésen túl is
enyhítsenek a háztartások terhein. A részletek kidolgozása folyamatban
van, a fogyasztókat levélben tájékoztatják az akcióról. Hozzátette, hogy
más partnerek felé is nyitottak.
Olgyay Miklós, a Samsung SPS managere azt emelte ki, az akció
lehetőséget teremt a lakosságnak, hogy lecseréljék régi készülékeiket, s
ezzel energiát és pénzt takarítsanak meg. A kedvező árú csomag része,
hogy akár öt év gyártói garanciát biztosítanak a vásárlóknak, bele tartozik a
házhoz szállítás, a beüzemelés és a régi készülékek elszállítása is.
A
kiválasztott
termékek
közt
lesz
mosóés
hűtőgép,
szórakoztatóelektronikai termékek. A program augusztus végéig tart.
Dusa Nándor, a Samsung déli régiójának vezetője elmondta, az
országosan is egyedülálló akció sajátossága a minőségi áru és az ingyenes
szolgáltatások széles köre.
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm a figyelmet.

