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Bevezető
2013. szeptember 29-én vasárnap 9 óra 4 perckor köszöntöm
Hallgatóinkat, Török Mónika vagyok! Magazinműsorunkban a térség fontos
híreit, érdekességeit szedtük csokorba, olyan közismert, közkedvelt
embereket megszólaltatva, akik egy - egy témában személyesen
érdekeltek, így elsőkézből, hitelesen tudják átadni tapasztalataikat,
észrevételeiket. Ma is, ahogy minden vasárnap 9 órától 11 óráig számítunk
figyelmükre itt a 105,1-es hullámhosszon. Műsorunkat egy rövid
hírösszefoglalóval kezdjük, melyben megemlítünk számos a héten történt,
megyét és térséget érintő fontos eseményt. Vendégünk a mai napon
Matókné Kapás Julianna, a Babits Mihály Kulturális köztpon igazgatója,
László Boldizsár, énekes és Baloghné Gaál Zsófia a Szőlőszem mozgalom
alelnöke lesznek.
Elköszönés
Heti hírösszefoglalónkban a régió életében fontos eseményekről
számoltunk be önöknek, érintetve számos a megyét és térséget érintő
fontos hírt. Reméljük, bennünket hallgatva kellemesen telt ez a két óra.
Várjuk érdeklődésüket, témajavaslataikat! Írják meg, mondják el, miről-kiről
hallanának szívesen! Címünk: 7100-Szekszárd, Wesselényi utca 16., a
444-444-en hívhatnak bennünket, sms-boxunk száma: 0630/900-44-44, az
elektronikus leveleket pedig a szerk@radioantritt.hu-ra küldhetik. Köszönjük
vendégeinknek, Matókné Kapás Juliannának, a Babits Mihály Kulturális
köztpont igazgatójának, László Boldizsár, énekesnek és Baloghné Gaál
Zsófiának a Szőlőszem mozgalom alelnökének, hogy elfogadták
meghívásunkat, és köszönjük hallgatóink figyelmét. Magazinműsorunkkal
legközelebb jövő vasárnap 9 órától jelentkezünk. Magazinműsorunk a
Médiatanács támogatásával készült.
HÍRÖSSZEFOGLALÓ:
Elhelyezték a szekszárdi Family Center és Interspar alapkövét
Elhelyezték a több mint négymilliárd forintos beruházással épülő Family
Center üzletközpont és Interspar áruház alapkövét pénteken Szekszárdon.adta hírül az MTI.

A volt szekszárdi laktanya helyén 2,2 hektáros területen 2014 nyarára
felépülő létesítményben egy 1500 négyzetméteres Family Center és egy
6895 négyzetméteres Interspar áruház kap helyet - mondta Márton András,
a beruházó Magnum Hungária Argon Kft. projektmenedzsere az
alapkőletételt megelőző sajtótájékoztatón.
Kiss Tamás, a Spar Magyarország Kft. expanzió-műszaki vezetője közölte:
a hipermarkettel száz új munkahely jön létre.
Erwin Schmuck, a társaság igazgatóságának elnöke megjegyezte, hogy
jelenleg a szekszárdi a cég legnagyobb projektje; a tolnai megyeszékhelyen
épül fel a kft. 32. Intespar áruháza.
Delbó Lajos, a 2011-ben 334 milliárd, 2012-ben 356 milliárd nettó
árbevételt elért társaság értékesítési vezetője az MTI-nek elmondta: az
elmúlt évek nehéz gazdasági helyzete után az idei év lesz a fordulópont,
2013-ban jelentős árbevétel-növekedéssel számolnak.
A jelenleg Magyarországon 396 áruházat működtető kft. üzleteinek száma
a tervek szerint jövőre meghaladja a négyszázat; elsősorban a franchisekonstrukcióban működő üzletek terén várható bővülés - tette hozzá.
Határidő előtt készült el a Mérey óvoda
Nyílászárókat cseréltek, hőszigeteltek, külső vakolatot készítettek,
napelemek és napkollektorok is kerültek a tetőre. - olvasható a teol.hu-n
Bár a felújítást október végéig kellett volna befejeznie a kivitelezőnek, jóval
hamarabb végzett, így a szekszárdi Mérey utcai épületbe
visszaköltözhettek az óvodai csoportok. Az első szeptemberi héten kettő, a
következő héten a másik két csapat is a szokott helyén, ám megújult
környezetben kezdhette el a nevelési évet.
Horváth Erika a 2. Számú Óvoda vezetője elmondta a teol.hu-nak,
szerencsésnek érzik magukat, hiszen tavaly a Kadarka utcai épületet is
korszerűsíthették. A Mérey utcai tagintézmény a mellette álló idősek
otthonával pályázott, és 160 millió forintot nyert. Nemcsak nyílászárókat
cseréltek, hőszigeteltek és a külső vakolatot készítették el ebből az
összegből, de napelemek és napkollektor is került a tetőre. Az óvodában
most már padlófűtés van, ennek beépítése miatt a négy éve felújított
fürdőszobán kívül mindent renováltatni kellett. Az óvodások a beruházás
ideje alatt a Kadarka utcába jártak.
Az Alfa-Nova felkészült a télre
Jelenleg még viszonylag kegyes volt hozzánk az időjárás, de azok a
bizonyos hideg napok bármikor beköszönthetnek. Szekszárdon az AlfaNova Kft. több mint 5500 lakást lát el meleggel a téli hónapokban.

A nyár eleje óta elvégezték a szükséges munkálatokat, azaz a csőcseréket,
nyomáspróbákat, korszersűsítéseket az Alfa-Novánál. A Mikes utcában egy
szakaszon kicserélték a fűtés távvezetékét. Igaz az utómunkálatok még
folynak, de a rendszer már működőképes - tájékoztatta a Szekszárdi
Vasárnapot Csukla Tibor, az Alfa-Nova Kft. területi igazgatója.
Az előírás az, hogy szeptember 15-től bármikor fűteni tudjanak, ennek a
követelménynek meg is felelnek. Erre egyébként csak akkor kerül sor, ha
három egymást követő napon 12 fok alatti az átlaghőmérséklet, vagy ha
egy nap 10 fok alatt marad a hőmérő higanyszála. A hőmérséklettől
függetlenül a közös képviselő kérésére is bekapcsolják a távfűtést.
A lakók számára fontos információ, hogy már nem lehet a fűtésrendszeren
olyan átalakítást végezni, amely annak úgymond leürítését igényli.
Az Alfa-Nova kérése, hogy a lakók a radiátorszelepeket mindenütt nyissák
ki, állítsák a legmelegebb fokozatra, mert az esetleg szükséges
légtelenítést csak így lehet elvégezni.
Egy gemenci fekete nyár az ország legvastagabb fája
Egy tizenkét méter kerületű csomoros fekete nyár Magyarország eddig
ismert legnagyobb törzskörméretű fája, a gemenci erdőben álló faóriást a
hétvégén hitelesítették - közölte a Gemenc Zrt. hétfőn a Magyar Távirati
Irodával.
A négy sarjból összenőtt, de egy gyökérzettel rendelkező nyárfa a Gemenc
pörbölyi erdőtömbjében, a Móric-Duna partján található - írták.
A gigantikus fa adatait Pósfai György biológus-kutató, dendrológus
szombaton rögzítette a helyszínen.
A Magyarország óriás fáival foglalkozó dendromania.hu honlap leírása
szerint a fekete nyár sarjeredetű lehet, becsült magassága 30-35 méter,
kora 100 évre tehető. A leírás szerint életerős, egészséges fa, még sokat
gyarapodhat.
A honlap arról is tudósít, hogy az eddigi legvastagabb fára egy gemenci
fotóstúra résztvevője akadt rá, aki egy közösségi portálon tette közzé
felfedezését.
A KATásoknak figyelniük kell a negyedév végén!
A kata választásakor nem kizáró ok a végrehajtható adótartozás megléte,
azonban a működés során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden
negyedév végén vizsgálja a kisadózó vállalkozások adófolyószámláján lévő
tartozást! A dél-dunántúli régióban több mint 7.000, ebből Tolna megyében
1638 adózó érintett.

A negyedév vége a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata-t)
választóknak fontos időpont. Az ilyen adózóknál az adóalanyiság
választásakor nem kizáró ok a végrehajtható adótartozás megléte, azonban
a működés során az adóhivatal minden negyedév végén vizsgálja a
kisadózó vállalkozások adófolyószámláján fennálló tartozást, és
amennyiben a negyedév utolsó napján a tartozás meghaladja a 100 000
forintot, úgy a kata alanyiság megszűnik a negyedév utolsó napjával, és
erről a hivatal az adózót határozattal értesíti. A nettó tartozás esetén az
adófolyószámla egyenlegét vizsgálják, ami azt jelenti, hogy a nyilvántartott
adótartozás összegét csökkenteni kell a túlfizetés összegével.
Nem jelenti az adóalanyiság megszűnését, ha az adózó jogerősen elbírált
és jóváhagyott részletfizetési kérelemmel rendelkezik.
A kisadózói alanyiság megszűnésének két következménye van. Egyrészről
a megszűnést követően a kata a megszűnéstől számított 24 hónapig
ismételten nem választható. Másrészt a 6 millió forintos bevételi értékhatárt,
melynek elérését követően 40 százalékos adót kell fizetni, időarányosítani
kell.
A folyószámla adatai elektronikusan is elérhetők, de az ügyfélszolgálatokon
is megtekinthetők.- olvasható a NAV Dél-dunántúli Regionális Adó
Főigazgatóság sajtóközleményében.
Új energiafűzfajta nemesítésén dolgozik egy dombóvári cég
Az eddigieknél nagyobb hozamú és megbízhatóbb energiafűzfajta
nemesítésén dolgozik a dombóvári Agrár-Béta Kft. a Magyar Tudományos
Akadémia szegedi biológiai kutatóközpontjával közös, több mint 500 millió
forintos projektben.- tudósít az MTI.
Az új fajta létrehozásához 378 millió forintos európai uniós támogatást nyert
el a két szervezet konzorciuma.
Molnár István, a kft. ügyvezető igazgatója az MTI-nek csütörtökön
elmondta: jelenleg alig van magyar nemesítésű fűzfajta, ezért a magyar
gazdák főleg svéd fűzfajtákat termesztenek, amelyek nehezen
alkalmazkodnak az itteni viszonyokhoz. Ezeknek 8 és 23 tonna között
ingadozik a terméshozama, és több vizet igényelnek, mint amennyi
Magyarországon rendelkezésre áll.
Az új fajta nagyparcellás kísérleti termesztése jövő tavasszal kezdődhet, az
első vizsgálati eredmények 2014. júniusban várhatók. A cégvezető
ismertetése szerint legalább három év kell ahhoz, hogy a nemesített fajt

szélesebb körben is termeszteni lehessen.
Az Agrár-Béta Kft. jelenleg 86 hektárnyi, Kapos-menti árterületen termeszt
energiafűzt, a növényt további 43 hektáron tervezik telepíteni.
A fűzből származó aprítékot biomasszakazánban égetik el, és
bioetanolgyártáshoz szükséges gőzt állítanak vele elő. Az etanolgyártás
során keletkező szeszmoslékot egy évi 14 500 megawattóra áramot
előállító biogázüzemben használják fel.
Jövőre a bioetanolüzem hőszükségletének 70 százalékát saját
energiafűzből fedezik - mondta Molnár István.

