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Az EU-s támogatásoknak köszönhetően számos fejlesztés volt a
térségben
Ismét gyéríteni fogják a szúnyogokat a megye székhelyen
A 60 ezredik vendéget köszöntötték a szekszárdi fürdőben
Kellemes napot kívánok! 2013. augusztus 9-én pénteken 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják,
mondom a részleteket!
Az EU-s támogatásoknak köszönhetően számos fejlesztés volt a
térségben
Augusztus 10-én Szekszárdon folytatódik a „Virágzó vidékünk” országos
roadshow. A rendezvénysorozat régiónként bemutatja azokat a
fejlesztéseket, amelyek a Darányi Ignác Terv Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program segítségével valósultak meg. Ezen fejlesztések
kapcsán nyilatkozott a Rádió Antrittnak Mezőszentgyörgyi Dávid az MNVH
főtitkára. - INTERJÚ!!!

Ismét gyéríteni fogják a szúnyogokat a megye székhelyen
A nyári időszakban sok nehéz percet okoznak a szúnyogok. Folyamatosan
igyekeznek éppen ezért gyéríteni őket. A méhek védelme érdekében ismét
csak földi kémiai irtást végeznek Szekszárdon augusztus 13-án az esti-éjjeli
órákban. Rossz idő esetén augusztus 14-én vagy 15-én lesz szúnyogirtás.
Az eljáráshoz használt K-OTHRIN, illetve Mosquitox Fog elnevezésű
vegyszerek az emberekre és a melegvérű állatokra veszélytelenek. tájékoztatta a Rádió Antrittot a szekszárdi Polgármesteri Hivatal

A 60 ezredik vendéget köszöntötték a szekszárdi fürdőben
A 60 ezredik vendéget köszöntötte a Szekszárdi Fürdőben Horváth István
polgármester csütörtök délelőtt. Vas Friderika Bajáról érkezett párjával,

kislányukkal, húgával és unokatestvérekkel. A szerencsés vendég egy 15
ezer forintos fürdőutalvány mellett pólót, hűtőtáskát és a Vízmű Kft.
ajándékait vehette át Horváth Istvántól, aki elmondta: a szekszárdi strand
népszerűségét jelzi, hogy a vendégszám már most meghaladja a tavaly
teljes szezonban regisztráltat. - írja pénteki számában a Tolnai Népújság

Családi napot tart a TMKIK
Idén is Családi Napot rendez a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
az eseményre előzetesen kell regisztrálni. A jelentkezés módjáról és a
családi napról is beszélt Hága László, a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara titkára a Rádió Antrittnak. - INTERJÚ!!!

Paksiak a galántai vásáron
A partnertelepülési szerződés 15 éve született meg Paks és a szlovákiai
Galánta között, de a kapcsolatfelvétel már több mint húsz éve elkezdődött.
Azóta látogatják egymás közéleti rendezvényeit a városok delegációi. Most
ötfős önkormányzati küldöttség utazott az augusztus 9-ei galántai vásárra,
Hajdú János polgármester vezetésével. Beneveznek a főzőversenyre is.
Ugyancsak részt vesznek a több ezer embert megmozgató eseményen a
dunakömlődi borbarátok, akik halászlét és bort kínálnak majd a
vásárlátogatóknak. Pakson kívül, Galánta többi – 6-8 – partnertelepülése is
hivatalos a vásárra, ahol mintegy háromszáz árus kínálja portékáit.tájékoztatott Wessely Gábor, a paksi Polgármesteri hivatal sajtóreferense.
Helyreállt a vízszolgáltatás Dunaszentgyörgyön
Helyreállt az ivóvíz-szolgáltatás Dunaszentgyörgyön, ahol a múlt szombat
óta akadozott a vízellátás - közölte a falu polgármestere az MTI-vel
csütörtökön.
Hencze Sándor (független) elmondta: a Dunaág Kft. csütörtökre
helyreállította a szolgáltatását.
A 2600 lakosú községben egy ivóvízkút működött, amely a hőségben nem
tudott megfelelő mennyiségű vizet biztosítani egy szivattyú elektromos
hibája miatt.

A településen jelenleg megfelelő az ivóvízhálózatban a víznyomás - mondta
a polgármester.
A Rádió Antritt regionális híreit halloták. Köszönöm a figyelmet.

