
Solti Hírnök 3.oldal2020. október

S   

Erdélyi testvértelepüléseink 
polgármesterei

Megyei kitüntetést kapott Nitsch József,
a Solti AC SE elnöke, alapító tagja

A   

Solt is bekapcsolódott a TARR Kft.
korszerű távközlési hálózatába

Miután idén szeptember elsejétől a TARR Kft. meg-
vásárolta az önkormányzat távközlési hálózatát a korábbi 
szolgáltatóktól, megkezdte a hálózat korszerűsítését, 
hogy a solti előfi zetők mielőbb élvezhessék azt a ma-
gas szintű szolgáltatást, amit a cég nyújtani tud. 

A szekszárdi központú TARR Kft. 100%-ban magyar 
tulajdonú távközlési szolgáltató 8 megye több, mint 
350 településén, 17 ügyfélszolgálattal, több értékesíté-
si ponttal, felkészült ügynökhálózattal és telefonos 
értékesítési csapattal nyújt tartalmas szórakozást 
Előfi zetőinek.

Kábeltévé szolgáltatásuk több, mint 140 TV csa-
tornát kínál előfi zetőinek. A helyi Híd TV adása mel-
lett Solton olyan, korábban nem látható csatornák 
is elérhetővé válnak, mint a Jocky TV, Moziverzum, 
Film Mánia, AMC, Filmbox csatornák és a Spíler1,2. 
A gondtalan tévézés élményét adják az olyan online 
kiegészítő szolgáltatások, mint az HBO GO, a Film-
box videótár, a Kópétár, a Spíler Extra vagy a TARR 
MobilTV. Ráadásul, ha az előfi zető a szolgáltatás 
mellé televíziót is vásárol, extra 20 ezer Ft kedvez-
ményt is kaphat.

Az otthoni internetes szolgáltatásuk stabil, zökkenő-
mentes hozzáférést biztosít a világhálóhoz 500 Mbit/s 
sávszélességig.

Vezetékes telefonhálózatukban közel 60 ezer TARR 
előfi zetővel beszélhet 0 Ft-os percdíjjal.
A mobiltelefon tarfi a csomagok pedig a változatos 
előfi zetői igényekhez igazodnak rendkívül kedvező mo-
bilkészülék árakkal.

Az idén 30 éves vállalat profi  személyes és online 
ügyfélszolgálattal, gyors és szakszerű hibaelhárítással 
és díjmentes bekötéssel várja minden solti érdeklődő 
megkeresését. 
Legközelebbi ügyfélszolgálatuk:
Dunaföldvár, Rákóczi F. u. 2.

Telefonos ügyfélszolgálatuk elérhető a 1223-as 
számon minden nap 8 és 21 óra között.                             (X)

    Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés júniusi ülésén 
választotta ki a 2020. évi megyei kitüntető díjak 
jelöltjeit. Az elismerések azoknak a személyeknek 
adományozhatók, akik kiemelkedően eredményes tel-
jesítményükkel szolgálják a megye érdekeit és javát. 
Örömmel értesültünk a hírről, hogy Nitsch József a 
Solti AC SE elnöke, alapító tagja is a díjazottak között 
szerepelt. A „Bács –Kiskun Megye Sportjáért” kitüntető 
díjat szeptember 12-én, Kalocsán a Bács-Kiskun Megyei 
Napok keretében tartott ünnepi közgyűlésen vehette át.
A felterjesztést Solt Város Önkormányzata tette meg.
Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk 
munkásságához!

Farkas Beáta

  zívből gratulálunk erdélyi testvértelepüléseink
újra megválasztott polgármestereinek: 
Bőjte Csongor-Ernő Csíkdánfalva polgármesterének 
és Kristóf József-Lóránt Holtmaros polgármesterének. 
További eredményes és sikeres munkát kívánunk!


