05.28 – csütörtök 15.00
Peronoszpóra veszély a szőlőn
Eddig jó volt a tolnai méhészek éve
Bogyiszlói diákok indulnak Erdélyi túrára
Szebb lesz az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. május 28-án,
csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Kénytelenek nekikezdeni a permetezésnek a szőlészek. A Szekszárdi és
a Tolnai borvidéken az elmúlt napokban nagyon sok csapadék esett, a
levegő páratartalma megközelíti a 100 százalékot, és a hőmérséklet sem
süllyedt tartósan 11 fok alá. Ezek a feltételek pedig nagyon kedvezőek a
peronoszpórának. A virágzás előtt álló szőlőt így védeni kell, figyelmeztet
a teol.hu. (teol.hu)
Viszonylag jó volt a tolnai méhészek idei éve, legalábbis eddig. Közepes
termést produkáltak a méhcsaládok az akácvirágzás idején. Ebbe
nagyban belesegített az, hogy pont abban a 3 napban volt nagyon jó idő,
amikor a fa a legszebben virágzott. Ez kaptáronként 13-20 kiló közötti
mézet jelent, de a minőség az kiváló. Az elszántabbak ezt a
mennyiséget tovább növelhetik, de ehhez utazni kell. A teol.hu
beszámolója szerint most az ország északi részébe veszik az irányt,
Nógrádba és a Bakonyba. Az akácot a hárs követi, mely szintén értékes
mézfajta, de a napraforgóban is bíznak a szakemberek. (teol.hu)
A közelmúltban csatlakozott a Gemenc Zrt. a Szekszárd és Térsége
Turisztikai Egyesülethez. Az okokról Csontos Péter a részvénytársaság
erdészetvezetője tájékoztatja Önt. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Jövő hét hétfőn 14 bogyiszlói általános iskolás és két kísérő indul Erdélyi
túrára.
Az
utazást
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
Támogatáskezelőjéhez benyújtott pályázaton nyerték. A csapat így kint
emlékezik majd meg június4-én az összetartozás ünnepéről. Aradon
gyertyát gyújtanak, de a tervek szerint Déva, Gyulafehérvár,
Fehéregyháza, Csíkszereda, Gyimesfelsőlok, Kolozsvár, Farkaslaka és
az ezer éves határ is egy-egy állomása lesz a Szabadságharcok emlékei

Erdélyben elnevezésű utazásnak. A gyerekek eddig előkészítő
foglalkozásokon vettek részt, és interneten tartott bemutató órák
segítségével ismerkedtek meg Erdély növény és állatvilágával. (teol.hu)
Már készítik fel a bringákat a hétvégi Alisca Bau 41. Gemenc Nagydíj
Nemzetközi Kerékpárversenyre. Az előkészületekről és a részletekről
Steig Gábor szervező beszél. - INTERJÚ!!!
Alig maradt pár nap a társasági adóbevallás benyújtására. Ennek
határideje az idén június1. Az ehhez felhasználandó dokumentum a
1429-es jelű nyomtatvány. Barlai Krisztina, a NAV Dél-dunántúli
régiójának szóvivője a teol.hu-nak elmondta, Tolnában mintegy 7000 a
társas vállalkozások száma. Az adóbevallásban szerepeltetniük kell a
társasági adó összege és a már befizetett előleg mellett a hitelintézeti
járadékot,
a
hitelintézetek
különadóját,
az
energiaellátók
jövedelemadóját, az innovációs járulékot, a szakképzési hozzájárulást és
a csekély összegű támogatásokat is. Az általános szabálytól eltérően
azok a nonprofit szervezetek, amelyeknek tavaly vállalkozási
tevékenységből nem volt bevételük, vagy költséget, ráfordítást nem
számoltak el, június 1-ig társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozatot
tehetnek. (teol.hu)
Végül az időjárásról: Jelenleg úgy áll, hogy egyre több lesz a napsütés,
azaz egyre kevesebb a felhő és az eső is, sőt a szél is gyenge marad.
Alsónánán a hajnali 10 fok után 23 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

