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Megismerkedhetünk a kenyérkészítéssel
Október 31-ig küldi ki a Nav a folyószámla-kivonatokat
Leleplezték az életfát Izményben

Kellemes napot kívánok! 2013. október 13-án, vasárnap 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják:

Megismerkedhetünk a kenyérkészítéssel
Okt. 16.-án Szekszárdon a Garay téren a VM Dunántúli Agrár-szakképző
Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium a Kenyér Világnapja alkalmából a kenyérkészítés, a pék szakma
bemutatására rendezvényt tart. Tolnainé Szabó Beáta szervezőt hallják. INTERJÚ!!!

Október 31-ig küldi ki a Nav a folyószámla-kivonatokat
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idén is október 31-ig küldi ki
az adóhivatal a 2012. évi folyószámla-kivonatokat és pótlékértesítőket.
Tolna megyében ez csaknem 30 ezer adózót érint. - tájékoztatott Mózsik
Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adóigazgatóságának
sajtóreferense.
Folyószámla-kivonatot az kap, akinek a folyószámla egyenlege 2012.
december 31. napján 1.000,- forintot meghaladó tartozást vagy túlfizetést
mutatott legalább egy adónemben. Késedelmipótlék-értesítőt pedig csak az
találhat a postaládájában, aki fizetési kötelezettségét nem vagy csak
késedelmesen teljesítette és ezért 2012-re vonatkozóan késedelmi pótléka
keletkezett.
Az elektronikus bevallók nem kapnak postai értesítést tartozásukról, vagy
túlfizetésükről. Ők az ügyfélkapus regisztrációt követően az interneten
folyamatosan nyomon követhetik folyószámlájuk alakulását, augusztustól
pedig megnézhetik az előző évi késedelmipótlék-levezetésüket is.
Változás, hogy idén az értesítő tartalmazza a környezetvédelmi termékdíj, a
népegészségügyi termékadó és az energiaadó adatait is.

A kivonatokat magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak elsődlegesen a
bejelentett levelezési címre, gazdálkodó szervezeteknek székhelycímre
küldi ki a hivatal.
Ha az adózó úgy ítéli meg, hogy folyószámla-kivonatot, illetve
pótlékértesítőt kellett volna kapnia, de az október 31-ig mégsem érkezett
meg, akkor az illetékes adóigazgatóságnál érdeklődhet az elmaradás
okáról.
Felhívják a figyelmet, hogy a kiküldött kivonatokhoz készpénz-átutalási
megbízást (csekket) nem mellékel az adóhivatal. A fennálló tartozásukat a
magánszemélyek csekken, átutalással, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon
bankkártyával is megfizethetik. A 2012-re felszámított késedelmi pótlék
befizetési határideje 2013. november 15-e.

A méheket vizsgálták meg két szemszögből
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete minden hónap elején
egy témakör kapcsán két előadót hív meg, arról, hogy a legutóbbi
alkalommal mi volt a téma Szikla Józsefet a Magyar Rákellenes Liga
Szekszárdi Alapszervezetének elnökét hallják. - INTERJÚ!!!

Leleplezték az életfát Izményben
Első alkalommal, hagyományteremtő céllal hívta életra az Együtt Izményért
Egyesület a falunapot - olvasható a Tolnai Népújságban.
Az esős idő ellenére sokan ellátogattak a volt iskola udvarán tartott
rendezvényre, a mesétől a kiállításon, a show táncon és az éneken át a
kulturális csoportok műsoráig, számos elem gazdagította a kínálatot. A
legfiatalabbakra is gondoltak a szervezők, nekik játékos elfoglaltságokat
biztosítottak, és a finom ételek, italok is hozzájárultak a program sikeréhez.
A falunap szívmelengető momentuma a székely, a sváb és a felvidéki
kitelepítettek tiszteletére állított, Szemcsuk István és Baksics Tibor által
készített életfa leleplezése volt, amelyet Simon István plébános, Saller
Bernadett evangélikus lelkész és Gál Alfréd református lelkész szentelt
meg ezt követően.
A képviselő-testület által adományozott kitüntetéseket is a falunapon adták
át. Lehr Anna, Csiszér Ambrusné és László László díszpolgári címet kapott.
Mígy Sólya Tamás, Dávid József, Herger László, Baksics tibor, Szemcsuk
István és Pelle Ervin elismerő oklevélben részesült.

Zöldhulladék-elszállítási nap lesz Bonyhádon október 18-án
A BONYCOM Kft. 2013. október 18-án (pénteken) zöldhulladék-elszállítási
napot szervez Bonyhád közigazgatási területén belül.
A zöldhulladékot, amely a kertekből származik, mely max. 5 centiméter
átmérőjű és 1 méter hosszú ágak, venyige, fű, kaszálék, nyesedékés
hasonló lehet, kérik szállítható formában – a zöldhulladék gyűjtésére
rendszeresített kukában vagy zsákban, az ágakat kötegelve – kihelyezni
2013. október 18-án (pénteken) reggel 6.00 óráig.
A zöldhulladék-elszállítási nap nem egyezik meg a lomtalanítással!

Testületi ülés lesz Pakson
Soron következő ülését október 16-án 14 órakor kezdi a paksi képviselőtestület. - tájékoztatott Wessely Gábor, a paksi polgármesteri hivatal
sajtóreferenses.
Szerepel a napirenden az idei költségvetés módosítása. Ez, többek között
azért is szükséges, mert a gyógyfürdő küszöbön álló megnyitása és
üzemeltetése kapcsán új feladatok jelentkeznek. A gyógyászati
létesítményt önálló gazdálkodó szervvé alakítják.
Szabályozza a testület az üzletek éjszakai nyitva tartását. A közelmúltban
ugyanis több, csendháborítással kapcsolatos lakossági panasz érkezett.
Felülvizsgálják a városi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok
együttműködési megállapodásait. Ezt minden évben meg kell tenni a
hatályos jogszabály szerint.
Tárgyalnak az önkormányzati képviselők egyebek között arról is – zárt
ülésen –, hogy ki kapja az idén a Pro Urbe Emlékérmet illetve a Segítő kéz
kitüntetést.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

