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2013. augusztus 26-án, hétfőn 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt
regionális híreit Török Mónikától hallják, köszöntöm Önöket!
Balesetezett a menetrendszerinti busz
Dombóvár-Gunaras után a 6532 sz. úton a Gemenc Volán menetrend
szerinti járata hétfőn reggel 9 óra körül az árokba csúszott és az oldalára
borult. A baleset helyszínére a dombóvári hivatásos tűzoltók két gépjármű
fecskendővel és egy műszaki mentővel érkeztek. A járaton 15 fő utazott,
akik közül 2 fő súlyosan, 6 fő pedig könnyebben sérült. A sérülteket a
mentők elszállították a rendőrségi helyszínelés és a műszaki mentés
jelenleg is folyamatban van. Az érintett útszakaszon teljes útzár van, a
forgalmat a rendőrség Szarvasd irányába tereli. - INTERJÚ!!!
Dr. Ackermann Zsuzsanna tű. hdgy, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
igazgatóság helyettes szóvivője
Már Szekszárdon is élvezhető a 3D
A szekszárdi Agóra mozi megnyitásával már Tolna megyében is van
háromdimenziós filmvetítés. Különösen a családok örülnek annak, hogy
nem kell Pécsre utazni egy-egy rajz- vagy mesefilmért. - írja a teol.hu
– Nagyon jó a hangzás, szép a kép – állítja Sebestyénné Tóth Gabriella
művelődésszervező. Hozzátette, az elkövetkezendő időszakban az elmúlt
egy év lemaradását szeretnék behozni, így a legfrissebb filmek mellett az
elmúlt esztendő filmterméséből is szemezgethet a közönség. Lesznek
szervezett óvodai és iskolai előadások, a remények szerint talán matinék is,
a rendszeres vetítések kezdési időpontja pedig délután öt és este hét óra
lesz hétfőtől szombatig.
A művelődésszervező abban bízik, a szekszárdi és környékbeli
filmrajongók visszatalálnak az egykori Panoráma moziba, mely a
korábbiaknál jóval magasabb színvonalú szolgáltatást, igazi mai
moziélményt nyújt. Ennek szellemében mindjárt három dimenziós
filmvetítéssel nyitott szerdán az Agóra Mozi.

A Vasember harmadik részére nyolcvanan voltak kíváncsian. Sebestyénné
Tóth
Gabriella
művelődésszervező
elmondta,
egyelőre
a
rendezvényteremben állították fel a 3D mozik vetítésére alkalmas gépet, de
a korábbi kisterem lesz a filmvetítések állandó helyszíne.
Nagyon kellett neki a telefon
Másfél órán belül kétszer is ellopta ismerőse telefonját egy férfi Medinán. A
rendőrök a második alkalommal már őrizetbe vették a gyanúsítottat. tájékoztatta a Rádió Antrittot Steinbach Zsolt, a Tolna Megyei
Rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
Telefonlopás miatt kértek rendőri segítséget Medinán augusztus 24-én a
délutáni órákban. Egy helybéli férfi elmondta a körzeti megbízottnak, hogy
ismerőse ellopta tőle a mobilját. A rendőr átvizsgálta a feltételezett tettes
ruházatát, elő is került a telefon, a kmb szabálysértési feljelentést tett az
ügyben.
Másfél óra múlva a rendőr ismét ugyanazon a helyszínen intézkedett, mivel
a korábbi sértett újabb bejelentést tett, hogy ismerőse megint
eltulajdonította a telefonját. A körzeti megbízott ekkor előállította a
Szekszárdi Rendőrkapitányságra a 33 éves budapesti Cs. Istvánt, akit
szabálysértési őrizetbe vettek.
Augusztus 24-én és 25-én rendezték meg az Országos Távlovagló és
Távhajtó versenyt III. Völgység Derbyt, Váralján. Az itt született
eredményekről Bányai Zsuzsanna, versenyfőbíró számolt be a Rádió
Antrittnak. - INTERJÚ!!!

Változás hétfőtől/mától a vonatok menetrendjében!
Augusztus 26-ától visszaáll a vonatok közlekedésében a nyári menetrendet
megelőző, megszokott közlekedési rend, valamint életbe lép az éves
menetrend 3-as számú módosítása, amely lehetőséget ad a
vasúttársaságnak, hogy átvezesse a menetrendjébe az aktuális
változásokat. - tájékoztatta rádiónkat a Máv Start Zrt.
Ebben elsődleges szempont volt a hivatás- és diákforgalom még
megfelelőbb kiszolgálása, továbbá az év közben felmerült utasforgalmi
igények kielégítése. A módosítások újabb eljutási lehetőségeket, menetidőcsökkenést, több vonatmegállítási helyet, és – a jobban illeszkedő

csatlakozások érdekében – korábbi vagy későbbi indulási időket jelentenek.
A menetrendi változások többek között érintik a 44-es Pusztaszabolcs–
Székesfehérvár,a 154-es Bátaszék–Baja–Kiskunhalas vasútvonalakat
Művészi boros címkék
Egyre nagyobb figyelmet szentelnek Pakson a bormarketingnek. Ennek is
köszönhető, hogy művészeti alkotások is kerülhetnek a boros címkékre.
Egyszeri alkalomról van szó, a szeptemberi Kenyér-, hal- és borünnep
idején lesznek láthatók az így felcímkézett palackok. Olyan kiállítást
rendeznek majd a Paksi Képtárban, amelyen az eredeti alkotásokat is
megtekintheti a közönség.
Ebben a művészi címkés projektben most 13 helyi (paksi és dunakömlődi)
borász vesz részt. Név szerint a következők: Szedmák István, Polgár
Zoltán, Konnáth Ferenc, Hirczi Ferenc, Girst Ádám, Várszegi Ferenc, Nepp
Henrik, Kovács Sándor, Spiesz József, Lipták János, Kiss Lajos, Raffael
László és Fehér József. A közvetítést a képtár vezetője, Prosek Zoltán
végzi, akinek már van tapasztalata e téren. Az Első Magyar Bortársaság
tagjait 2000-ben nyerte meg a művészi címkekészíttetés ügyének. S most a
paksiakat. A kiállítás szeptember 12-én 18 órakor nyílik a képtárban.
Bővebb információ
Prosek Zoltán képtárvezető: 20/506-1556. Czink Dóra turisztikai referens:
20/524-4595.
Cukor és étolaj áron alul, mégis haszonnal!
Egy Tolna megyei vállalkozás huzamos időn keresztül cukrot, illetve étolajat
vásárolt Romániából. A termékeket a beszerzésük után román
vállalkozásoknak értékesítette tovább áfa felszámítása nélkül arra
hivatkozva, hogy az ügyletek Közösségen belüli termékértékesítések.
Papíron haszna nem volt, beszerzési áron adta el termékeit, még fuvardíjat
sem kalkulált az árba. - tájékoztatott Mózsik Szilvia, a NAV Tolna Megyei
Adóigazgatóságának sajtóreferense.
A rendelkezésre álló iratok alapján az árukat egy kelet-magyarországi
településre szállították, és innen ugyanazok a kamionok vitték vissza
Romániába. Az ellenőrzéskor azonban kiderült, hogy az érintett címen a
vállalkozásnak nem volt telephelye, és más módon sem állt kapcsolatban
az ingatlan tulajdonosával. A Magyarországra történő szállításoknál további
szembetűnő hiányosság volt, hogy a nemzetközi fuvarokmányok nem

tartalmaztak sorszámot. A román adóhatóság tájékoztatása szerint a román
vevők közül volt olyan, amelyiknek az ügyletek idején már törölték a
közösségi adószámát, egy másik üzletfélnek a bizonylatokon szereplő
adószáma volt hamis, és volt olyan is, amelyik tagadta a szállításokat. A
román forgalmi ellenőrzések adatbázisában nem volt semmilyen, az adózó
és a vevő közötti fuvarokra utaló információ.
Az ellenőrök megállapították, hogy a vállalkozás áfa-bevallásaiban,
összesítő jelentéseiben szereplő számadatok jóval alatta maradtak a
bizonylatokban feltüntetetteknél. A KSH szerint ráadásul a vizsgált
időszakokban a cukor és étolaj belföldi egységára jóval magasabb volt,
mint a fenti konstrukcióban beszerzett és továbbértékesített termékek ára.
Az adóellenőrzés során minden körülmény arra utalt, hogy az adózó a
beszerzett árut belföldön értékesítette, mellyel árelőnyhöz jutott, hiszen
nem fizette meg a belföldi értékesítéskor felszámítandó áfa összegét. A
termékek Romániába történő visszaszállítása a cég bevallási adataival
ellentétben nem történt meg, mivel nem tudta igazolni, hogy a Közösség
másik tagállamába elszállították az általa értékesített árukat, ezért az
adóhivatal „belföldiesítette” az ügyleteket.
Az adózónak áfa-fizetési kötelezettsége keletkezett az értékesítések után,
emiatt csaknem 370 millió forint adóhiányt állapítottak meg.

