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Kovács Viktóriától hallják, köszöntöm Önöket!
Tűzgyújtási tilalom van érvényben hétfőtől
Anyagilag nem jártak jobban a termelők a fordított áfával
Elkészült Dombóvár új turisztikai térképe
Jönnek a részletek.
Tűzgyújtási tilalom van érvényben hétfőtől
Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter július 22től átmeneti időre.
Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, a kánikulai meleg
és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a
vidékfejlesztési miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és
fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre július 22-én
átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
Ettől az időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken, a
kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban,
beleértve a parlag és gazégetést is.
A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken
dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő
cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi
rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható.
Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes - olvasható a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.
Anyagilag nem jártak jobban a termelők a fordított áfával
Tavaly júliusban vezették be a mezőgazdasági növényekre is a fordított
áfát. A termelők szerint egyszerűbb lett az értékesítés, de anyagilag nem

jártak jobban, hiszen a termeléshez szükséges anyagokat áfás áron
vásárolják, viszont amit előállítanak belőle, azt 27 százalékkal olcsóbban
kell értékesíteniük - írja a Tolnai Népújság.
Tolna megyében már a vége felé tart az őszi búza betakarítása. A gazdák
egy tekintélyes része szinte a tábla széléről értékesíti a terményét, mivel
nincs hol tárolnia. Idén másodszor szembesülnek a termelők azzal, hogy
nettó áron, azaz fordított áfával kötik le a búzájukat.
Csike György gazdálkodó, egyben a megyei agrárkamara alelnöke a lapnak
elmondta: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megalkudtak a felvásárlóval a
búzára például tonnánként 45 ezer forintra, de ehhez már nem jön a 27
százalékos áfa. A termelőknek tehát nem kell foglalkozniuk az áfával.
A gazdálkodók egy része azonban ezt nem látja ilyen egyszerűnek. Volt,
aki szerint rosszabbul járnak, mint eddig, hiszen a termeléshez szükséges
növényvédő szereket, műtrágyát, a gázolajat a traktorba mind áfás áron
veszik meg. Amit előállítanak, azt pedig áfa nélkül értékesítik, vagyis
tonnánként 27 százalékkal kevesebb pénzt kapnak érte.
Az elmondottakkal a megyei agrárkamara alelnöke is részben egyetértett,
de hozzátette: a fiktív számlákat szűri ki így az állam.
Ugyanakkor a termelőknek az nem tetszik, hogy – áfakörös, negyedéves
bevallóként, – a gázolaj és a vegyszerek után, ha visszaigénylik az áfát,
akkor hónapok is eltelnek mire a pénzükhöz jutnak.
Harminc nap mire a NAV foglalkozik a visszaigényléssel, majd ellenőrzést
rendelnek el, és csak ennek lezárása után utalnak, vagyis újabb 90 napra
kitolja azt az időt, mire az érintett a pénzéhez jut.
Elkészült Dombóvár új turisztikai térképe
Elkészült Dombóvár új turisztikai térképe, ami a város nevezetességein túl
az iflákokhoz kapcsolódó kerékpáros körtúra útvonalát is jelöli. Az új
útvonalat közel 60 kerékpáros avatta fel - a városháza civil- és
sportreferense, valamint a D-Ride Sport Club vezetői által szervezett biciklis
túrán.
Dombóvár új turisztikai térképe a nevezetességek mellett már az új
utcaneveket is tartalmazza, és jelöli az iflák népcsoporthoz kapcsolódó 8
állomást érintő, közel 33 kilométeres kerékpáros körtúra útvonalát is.
Egyúttal azt a két információs táblát is felavatták, amelyek az ásatásokról

és a hajdan ott élőkről adnak tájékoztatást a Dombóvár-Mágocs közötti
közút mellett található Békató közelében.
A török források által iflákoknak nevezett vlachok a török hódoltság idején
elmenekült magyarok helyét foglalták el az országban 1541 után. A
Balkánon a „latin nyelven” beszélőket értették ez alatt, de később minden
pásztorkodó népre ezt a nevet aggatták.
Magyarországon először Dombóváron sikerült az addig csak írásban ismert
balkáni népesség régészeti leletanyagát elkülöníteni az 1975-ben előkerült
temetőjük alapján: az egykori Békató településének temetőjében 260 sírt
tártak fel a régészek - írja a Szekszárdi Hírhatár.
Paksi küldöttség utazik a Paarfestre
A két paksi alpolgármester, Leber Ferenc és Tell Edit, valamint az
önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnoka, Herczeg
József is tagja lesz annak a delegációnak, mely a német partnerváros,
Reichertshofen legjelentősebb közéleti eseményén, a Paarfesten vesz
részt. A fesztivál a település folyója, a Paar nevét viseli. A paksiak
visszatérő vendégek, minden évben saját standjuk, borsátruk van a
helyszínen. Az ismert Sárgödör téri termelő, Szedmák István kínálja a paksi
borokat.
A fesztivál július 25-28-ig tart. Ez idő alatt a magyarországi vendégek
többször találkoznak a német város vezetőivel. Tárgyalnak többek között
arról is, hogy nyolc paksi gyerek szeptemberben Reichertshofenbe utazik, a
német diákok korábbi, itteni látogatását viszonzandó - tájékoztatta rádiónkat
Wessely Gábor sajtóreferens.
Állon rúgtak és játékfegyvert fogtak egy férfire Szekszárdon
Állon rúgta, majd ráfogott egy fegyvernek tűnő tárgyat egy 24 éves férfi egy
másikra, ez utóbbi albérletében hétfőn, Szekszárdon. A bántalmazás
következtében a férfi könnyű sérülést szenvedett. A
rendőrök lefoglalták az említett tárgyat, amelyről kiderült, hogy egy
játékpisztoly. Az elkövetőt önbíráskodás bűntettének megalapozott gyanúja
miatt állították elő a Szekszárdi Rendőrkapitányságon - tudtuk meg Molnár
Ágnestől, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől.

SPORT
Szombaton rendezik meg a 24. eXtremeMan versenyt Nagyatádon
Mindenidők legnagyobb mezőnye áll rajthoz július 27-én szombaton a
csaknem negyedszázados eXtremeMan Nagyatád versenyén az Ironman
táv magyarországi fellegvárában, Nagyatádon. Az eseményről az egyik
szervezőt, Herr Évát hallják. - INTERJÚ!!!
A Rádió Antritt regionális híreit hallották, köszönöm a figyelmet.

