12.29 – kedd 15.00
Elismerést szereztek a decsi Bíborvég Iskola tanulói
A kormánybiztos szerint megtérül a Paksi beruházás
Ismét lesz Bátaszéken Fenyő Kupa
Egyre hidegebb van
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. december 29-én,
kedden, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A Legjobb eladó címet nyerték a decsi Bíborvég Általános Iskola tanulói,
a Decs Alsó diákvállalkozás tagjai a Diákvállalkozások Országos
Karácsonyi Vásárán és Versenyén. A budapesti KÖKI Terminálban
rendezett eseményen a gyerekek saját termékeiket, spatulából és
fagyöngyökből készített karkötőket, gyöngyökből álló fenyő- és
ablakdíszeket kínáltak. Bergerné Ifju Erzsébet, a decsi iskola igazgatója
elmondta, a diákvállalkozóknak sok érdeklődőt sikerült a standjukhoz
csábítani, lelkesen és udvariasan mutatták be termékeiket, melyek közül
sokat tudtak értékesíteni. A versenyen részt vevő diákvállalkozásokat
üzletemberekből, gazdasági szakemberekből álló zsűri értékelte, és több
kategóriában díjazták az általános és középiskolás csapatokat. (teol.hu)
2016. január 1-jével az E.ON Energiaszolgáltató Kft. egyetemes piacon
kiszolgált földgázfogyasztó ügyfélkörét a FŐGÁZ Zrt. veszi át. Hogy mit
kell tennie a zavartalan átadás-átvétel és a pontos elszámolás
érdekében, erről hallja Egyházi Nikolettát az E-On Hungária Zrt.
szóvivőjét. - INTERJÚ!!!
Az új paksi blokkok csak jelentős áramár-emelkedés és viszonylag
magas kihasználtság mellett térülhetnek meg. Ez az egyik fő
megállapítása a tervezett beruházásról készített Rothschild-jelentésnek.
Ugyanezt a véleményt fogalmazta meg a Világgazdaságnak nyilatkozó
Aszódi Attila, a paksi kapacitásfenntartásért felelős kormánybiztos is. Bár
a tanulmány a korábban nyilvánosságra hozott adatokból készült. Aszódi
szerint az rámutat, hogy mi kifogásolható a korábbi gazdasági
számításokban, és friss számokkal támasztja alá, hogy a beruházás
megáll a lábán. Ezzel erősíti is Brüsszelben a magyar álláspontot, ahol
éppen azt vizsgálják, nem rejt-e a projekt tervezett finanszírozása állami
támogatást. (vg.hu)

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 17. alkalommal
rendezte meg december elején a Vállalkozók Napját, ahol az üzleti élet
egyik legrangosabb díját "Az Év Vállalkozója Díjat" is átadják. A
rendezvényen Volf József paksi vállalkozó vehette át ezt az elismerést.
A Művészetek Palotájában tartott eseményen Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Demján Sándor a VOSZ
ügyvezető elnöke is köszöntötte a kitüntetetteket. Az elismerésről Volf
József díjazott, a Paksi és Dunakömlődi Halászcsárda üzemeltetője
beszél. - INTERJÚ!!!
Nem megszakítva a hagyományokat, az idei év végén is megrendezik
Bátaszéken a Fenyő Kupát, immáron 33. alkalommal. Tizenegy amatőr
és tizenkét profi játékosokból álló csapat feszül egymásnak a két ünnep
közötti teremtornán, írja a teol.hu. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Egyre többször szakadozik fel a felhőzet, viszont
egyre hidegebb is lesz. Várdombon hajnali -2 fokról +1 fokig melegszik a
levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

