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Brikettpályázatot hirdet az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft
Elektronikai hulladékgyűjtés lesz Bonyhádon
A Fotográfia napja alkalmából 2 kiállítás is nyílik a megyeszékhelyen
2013. szeptember 7-én, szombaton 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Török Mónikától hallják, köszöntöm Önöket!

Brikettpályázatot hirdet az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft
Brikettpályázatot hirdet az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. A kiírásra a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek iskolái jelentkezhetnek 2013.
szeptember 30-ig. A nyertesek több tonna fűtőanyaghoz jutnak hozzá. A
témával kapcsolatban Nagy Annát, az Erzsébet program szóvivőjét hallják.
- INTERJÚ!!!
Elektronikai hulladékgyűjtés lesz Bonyhádon
A bonyhádi Önkormányzat az InterMetal Recycling Kft.-vel, valamint a
Bonycom Kft.-vel közösen szervezi meg a már használaton kívüli,
működésképtelen, a háztartásokban fellelhető elektronikai berendezések
begyűjtését. A hulladékok leadhatók 2013. szeptember 28-án, szombaton
8.00 és 13.00 óra között a BONI Széchényi Általános Iskola parkolójában,
valamint a Bonycom II. számú telephelyén. - olvasható bonyhád
weboldalán.
Mindenki elhozhatja működésképtelen, háztartásból kikerülő elektronikai,
számítástechnikai, informatikai és híradástechnikai berendezéseit (pl.:
hűtőszekrény, mosógép, ventillátor, porszívó, konyhai robotgép, kávéfőző,
mikrohullámú sütő, rádió, TV, hifi torony, DVD lejátszó, telefonkészülék, fax,
monitor, számítógép, nyomtató, stb.).
Ami nem kerül átvételre: kommunális hulladék, műanyag, gumi,
festékpatron, sitt hulladék, fa, bútorok, tinta- és festékpatronok, tonerek,
stb.

Egyben felhívják a lakosság figyelmét, hogy a Gyár utca végén lévő
hulladékudvarban egész évben ingyenesen leadhatóak az elektronikai
hulladékok mellett a veszélyes hulladékok, háztartási hulladékok, valamint
a lomok és építési törmelékek.
A szakszerűen begyűjtött hulladékokat szétválogatás után újrahasznosítják,
illetve szakszerűen ártalmatlanítják.
Az elektronikai, háztartási berendezések élettartama csökkenésével egyre
nő a kidobott hulladékok mennyisége, ezért fontos a szakszerű begyűjtés
és az újrahasznosítás. Kérik a lakosságot, hogy használja ki a lehetőséget
és környezetbarát módon szabaduljon meg hulladékaitól.
A Fotográfia Napja alkalmából 2013. szeptember 10-én, kedden 2 kiállítás
is nyílik Szekszárdon, A részleteket Ábrahám Béla, szervező árulta el a
Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!
A szekszárdi borászok a kiemelt vendégei a szentendrei skanzen
borünnepének.
Verses borkóstoló, dzsesszkoncertek, borleveskészítés, szőlőtaposás,
biciklis musttúra és ismert magyar borok várják a látogatókat ezen a
hétvégén a szentendrei skanzen borünnepén. 24 családi pincészet
borainak széles választéka tölti meg az Észak-magyarországi falu és a
Felföldi mezőváros portáit - mondta el az MTI-nek Kecskés Noémi, a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum sajtóreferense.
Az idei borünnep egyik kiemelt vendége az ország legrégebbi vörösbortermelő vidéke, Szekszárd, amelynek szőlőkultúrája a római korig nyúlik
vissza. Emellett bemutatkozik a tokaji borvidék is.
A Skanzen nyolc tájegysége révén Magyarország egyéb bortermő vidékei
is végigjárhatók, a biciklis musttúra során rendhagyó tárlatvezetést kínálnak
mustkóstolós pincelátogatással egybekötve.
Hangtompítós kispuska, lőszer és trófeák
Többek között egy hangtompítós, távcsöves kispuskát foglaltak le a
rendőrök egy házkutatás során Tamásiban. Lőfegyverrel visszaélés

bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. - tájékoztatott
Steinbach Zsolt, a Tolna Megyei Rendőr főkapitányság sajtóreferense.
A rendőrség tudomására jutott, hogy egy tamási férfi engedély nélküli
lőfegyvert tart egy tamási présházban. A 2013. szeptember 5-i házkutatás
során a Tamási Rendőrkapitányság munkatársai lefoglaltak egy kispuskát,
rajta egy távcsővel, valamint a csövére szerelt, házilag készített
hangtompítóval, továbbá 102 darab kispuska lőszert, emellett hét darab
őztrófeát is.
A Tamási Rendőrkapitányság lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást N. József ellen. Az
53 éves férfi kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését.
Atomfutás a templomon át
Összeállt a szeptember 14-ei Atomfutás útvonala. A résztvevők, főleg a
hosszabb távokon indulók, Paks több nevezetességét érintik. Érdekesség,
hogy néhol épületeken keresztül vezet az útjuk. Átfuthatnak – illetve a hely
hangulatára, szellemiségére való tekintettel átgyalogolhatnak, átsétálhatnak
– a Jézus Szíve-templomon, az Erzsébet Nagy Szállodán és az
Atomenergetikai Múzeumon is. A legnehezebb próbatétel a hét kilométeres
brutál pálya teljesítése lesz. Akik arra beneveznek, azokra nem sétálós
szakaszok, hanem embert próbáló akadályok várnak.- tájékoztatott
Wessely Gábor, a paksi polgármesteri hivatal sajtóreferense.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

