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Bronzérmes lett a KSC Szekszárd a Sió Kupán
Több mint másfél tonna szemetet gyűjtöttek össze
Igen drága volt Call-center egy Tolna megyi vállalkozás számára
Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. 2013. szeptember 16-án,
hétfőn 15 óra 30 perckor a Rádió Antritt regionális hírei következnek:
Bronzérmes lett a KSC Szekszárd a Sió Kupán
A hétvégén, szeptember 13-a és 15-e között lezajlott a 44. Sió Kupa, mely
eredményeiről Magyar Gergely, a KSC Szekszárd vezető edzője számolt
be rádiónknak. - INTERJÚ!!!
Több mint másfél tonna szemetet gyűjtöttek össze
A szemerkélő eső ellenére 110 ember vett részt az országos Te szedd!
akció keretében a Szépítsük együtt Szekszárdot program részeként a
szemétgyűjtési akcióban. - olvasható a teol.hu-n.
Mint Bodó Katalin koordinátor elmondta, 216 zsák szemetet gyűjtöttek
össze városszerte, s azon kívül is. A zsákokat elszállító kukások
információja szerint másfél-két tonna elszórt hulladékot gyűjtöttek össze az
önkéntesek szombaton reggel kilenctől délig. A legmegdöbbentőbb az volt,
hogy a legtöbb szemetet, 125 zsákkal, a Tóth völgyben szedték össze, ahol
a fák, bokrok takarásában találtak mindent, ami egy háztartásban
feleslegessé válhat. Volt ott fürdőszoba berendezés, autóalkatrész, mondta
Bodó Katalin. Vagyis minden, amit ingyen is le lehet már adni a
hulladékudvarokban.
A magánemberek mellett az akcióban részt vettek: a 608.sz.
csserkészcsapat, az Alisca Terra Kft., az Aranykulacs Kisvendéglő, Ács
Rezső, Csillagné Szántó Polixénia, a Duna Dráva Nemzeti Park, az
Ecosensus Nonprofit Kft., a Fidelitas, a Garay általános iskola és a
gimnázium, Horváth István, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Vízügyi
Igazgatóság, Máté Péter, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület, a

Rádió Antritt, a Szekszárdi Civil Kerekasztal, a járási és a városi
polgármesteri hivatal, a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete, a
Szekszárdi Polgárőr Egyesület, a Szekszárdi Vasárnap,a kormányhivatal,a
Völgy Méhészet, a Waldorf Óvoda és a Wossinsky múzeum.
Igen drága volt Call-center egy Tolna megyi vállalkozás számára
Egy Tolna megyei vállalkozás több tízmillió forintot fizetett ki hónapokon
keresztül
telefonos
call-center
szolgáltatásra.
A
leszámlázott
hívásmennyiség mögött azonban nem volt valós gazdasági esemény, az a
fizetendő adó csökkentését célozta. A hívások volumene ahhoz igazodott,
hogy mekkora összegű költségszámlára volt igény.
A tulajdonos piacbővítés érdekében rendelte meg a szolgáltatást, mely
során a szolgáltató telefonon kereste meg lehetséges ügyfeleket, és
mutatta be a cég tevékenységét. Az ellenőröknek azonban több dolog is
gyanús volt. A tájékoztató anyag konkrét információt gyakorlatilag nem
tartalmazott. A vállalkozás úgy fogadta el, és fizette ki a havi csaknem
10.000 hívást, hogy valóságtartalmukról nem győződött meg.
A szolgáltató is ellentmondásokba keveredett, mert azt állította, hogy a
telephelyén végezték a munkatársak a telefonos marketing tevékenységet,
később már azt mondta, hogy távmunka keretében, otthonról dolgoztak. A
szolgáltató először azt nyilatkozta, hogy a hívások rögzítése csak beállítás
kérdése az általuk használt szoftverben, később viszont azt, hogy csak
költséges és bonyolult programozással lehetne alkalmassá tenni a
programjukat ilyen célra. A szolgáltató szerint a megrendelő hozta azt az
adatbázist, amelyet a hívások kezdeményezéséhez használtak fel, a
megrendelő viszont azt állította, hogy a szolgáltató a saját név- és
címadatbázisából dolgozott.
Kimutatást, híváslistát, szoftveres naplófile-t a vállalkozás nem tudott átadni
az ellenőröknek. A számlákon és a hívások darabszámát tartalmazó
teljesítési igazolásokon kívül semmi sem bizonyította, hogy a hívások a
valóságban is megtörténtek. A leszámlázott hívásmennyiség mögött nem
volt valós gazdasági esemény, az a fizetendő adó csökkentését célozta. A
hívások
volumene
ahhoz
igazodott, hogy
mekkora összegű
költségszámlára volt igény.
A jogtalan adólevonás következtében 3 millió forint adókülönbözetet
állapított meg az adóhivatal. - tájékoztatott Mózsik Szilvia, a NAV Tolna
Megyei Adóigazgatóságának sajtóreferense.

Felújítások lesznek Decsen
Felújítják Decsen a katolikus templom előtti járdát. Az önkormányzat
nemcsak térkövet tetet le, de nyolc napelemes kandelábert is elhelyeznek a
területen. Biczó Ernő polgármester azt is elmondta, hogy mindezek mellett
az óvoda előtti útszakaszon mindkét oldalon újra aszfaltozzák a járdát. - írja
Tolnai Népújság.
Több szekszárdi is fényesen szerepelt az Atom Futáson
A hétvégén Pakson megtartották az Atomfutást, a versenyről Scheffer
István főszervezőt hallják. - INTERJÚ!!!
Scheffer Istvánt, a verseny ötletgazdáját és főszervezőjét hallották, aki
korosztályában, az ötven felettieknél megnyerte a brutál futást. Nők között –
ugyanabban a korcsoportban – a budapesti Reiman Katalin végzett az élen.
A 35 és 50 közöttieknél a szekszárdi Aranyi Norbert és Kempelen Zita
nyert, míg a 35 év alattiak mezőnyében Tóth Ádám és Szentpéteri Diána
zárta legjobb idővel a brutál futást.
A délutáni versenyeken az alábbi eredmények születtek. Felnőtteknél a
hosszabb távok abszolút győztesei: 7 kilométeren Cakó Bálint , 14
kilométeren Soltész Tamás , 21 kilométeren Csillag Balázs Szekszárdról,
31,6 kilométeren Németh Gábor. A 3,5 kilométeren indulók közüla
szekszárdi Bakosné Fülöp Edina szekszárdi lakos végzett az élen.
A gyerektávokon a következő fiúk illetve lányok nyertek: 600 méteren (8 év
alattiak) Nagy Roland (Paks) és Otterbein Petra (Paks), 2000 méteren (811 évesek között) Kiss Márk (Paks) és Tóth Alexandra (Paks), 3500
méteren 11-14 évesek korosztályában Miskolczi Milán (Fadd) és a
szekszárdi Bakos Klaudia (Szekszárd).
Tolna Megyei Íjász és Fúvócsöves sikerek Horvátországban
Hat éves kapcsolat építés sikereként jött létre a Horvátországi Bilje, és a
Magyarországi Siklósi Aprópaták Egyesület közös rendezésében az elmúlt
szombaton, Szeptember 14-én az első tradíció ápoló és hagyomány
teremtő Íjász és Fúvócsöves verseny, amit a Horvátországi Biljén rendeztek
meg a Biljei Vár körül, ami Szavolyai Jenő híres vára volt. Baranya megyei
volt a magyar országi csapatnak a nagy része, Tolna megyét hárman
képviselték, méghozzá a lehető legnagyobb sikerrel. Balogh László, az
Íjászatban, Felnőtt férfi Longbow kategóriában Arany érmet nyert, a Felnőtt

Fúvó csöves kategóriában a Szeniorok között a legmagasabb pontszámmal
végzett, az összesítésben az 5. helyre került. A nagy bajnokot, Velzer
Ferencet maga mögé küldve a Tolna Megyei, Bátaszéki fiatal versenyző,
Teibert Norman ezüst érmet nyert el, míg a Felnőtt Női kategóriát a szintén
Bátaszéki Berg Alexandra nyerte meg.
Gőz erővel készülnek a Csövesek Kecskemétre. az Októberi nagy
Fúvócsöves találkozóra, ami az elképzelések szerint az eddigi legnagyobb
rendezvény lesz e műfajban… - tájékoztatott Balogh László az Ippon
Karate és Íjász Egyesület elnöke.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

