11.03 – hétfő 15.00
Tartanak a pálinkafőzés szabályainak módosításától a szakemberek
Elégedetlenek a tolnai borászok
Egyre kevesebb az álláskereső a megyében
Változóan felhős az ég

Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2014. november 3-án,
hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Egyeztetést szeretnének a Tolnai bér pálinka főzdék a készülő rendelet
módosításról. A Pálinka Nemzeti tanácsot bízták meg ezzel a feladattal.
A szervezet a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordul. Az
adótörvények részeként változna az eddigi szabályzó, melyre az unió
kötelezte hazánkat. A bérfőzés jövedéki adómértéke az alkoholtermékek
normál adómértékének 50 százalékára változik az eddigi nulláról. Azaz 1
liter 50 százalékos alkoholtartalmú párlat esetében 1670 forint összegű
jövedéki adót kell fizetni. Ez az adóösszeg azonban csak 50 literig
érvényes, az e feletti mennyiségre ennek a duplája a díj. A
magánfőzésnél az előállított párlat után évi 1000 forint átalányadót kell
fizetni 2015. január 1-jétől, ami a helyi önkormányzat bevétele lesz. A
szakma attól tart, hogy megint elszaporodnak majd a zugfőzdék, és
nehezményezik, hogy teljesen kimaradt a szakmai szervezetekkel való
egyeztetés. (teol.hu)
Elégedetlenek a Tolna megyei borászok az idei szürettel. A Terroir
Consulting ágazati tanácsadó cég 131 hazai borászattól begyűjtött
adatai szerint ebben az évben egyik pincészet sem mondja azt, hogy
kiváló lenne a termés. Sőt a szakértők fele szerint nem volt jó. A
felmérésből az is kiderült, hogy a borászatok többsége fejlesztene, de a
megkérdezettek fele nincs teljesen tisztában a lehetőségekkel, 40
százalékuk pedig külső szakember segítségét kérné értékesítési gondjai
enyhítésére, írja a teol.hu. (teol.hu)
Bruttó kétmillió forintot szavazott meg alakuló ülésén a tolnai képviselőtestület, számítástechnikai eszközök beszerzésére. A képviselők 2006.
óta elektronikus úton kapják meg az önkormányzati előterjesztéseket,
amivel nagyon sok papírt és fénymásolási költséget takarítottak meg. A
nyolc évvel korábban beszerzett laptopok azonban mára elavultak, ezért

kell újakat vásárolni. Részletekről
polgármestere beszél. - INTERJÚ!!!
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Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja. További információink.
Közel háromszázzal csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma Tolna
megyében szeptemberben az előző havihoz képest. A Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának munkaerő piaci elemzése szerint ezzel együtt
kevesebb volt a térségben a támogatott álláshelyek száma. Összesen
9685 álláskeresőt tartottak nyilván a térségben a múlt hónapban. Az
előző év szeptemberhez képest 2434-gyel, több mint húsz százalékkal
volt kevesebb álláskereső a megyében. A Tolna megyei mutató az
országos értéknél 1,6 százalékponttal volt magasabb - írták az
elemzésben. (mti)
Kiváló az együttműködés a szekszárdi Garay János Gimnázium és a
kolozsvári Báthory István Líceum között. A két intézmény kapcsolata már
20 éves. A közös munkáról és a sikeres pályázatokról, valamint a
közelmúltban a kolozsvári Báthory István Líceumban tett látogatásról
Heilmann Józsefné a szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatója
számol be. - INTERJÚ!!!
A következő öt évben is Köhlerné Koch Ilona vezeti a Bonyhádi Német
Önkormányzatot, erről a napokban tartott alakuló ülésén határozott a
grémium. Helyettese Markovics Mihályné lesz. A pénzügyi feladatokért
Fetzer Gábor felel. A következőkben is a németség képviseletét tartja
elsődleges feladatának az önkormányzat. És ugyancsak a céljaik között
szerepel a népcsoport gazdag hagyományainak megőrzése, a magyarnémet kapcsolatok ápolása és a helyi, német nyelvű újság
megjelentetése. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Sokhelyütt megerősödik a szél, és jönnek a felhők
is. Sőt viharok is lehetnek. Bár időnként felszakadozik, és ekkor kisüt a
nap. A párás, ködös idő megmarad, eső viszont nem valószínű.
Kisszékelyen a hajnali 5 fok után 15 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

