12.13. – csütörtök 15.00
Közeleg az adóelőleg kiegészítés határideje
Film készült a Dunáról
Segítséget kapnak a rászoruló Szekszárdi idősek
Változóan felhős lesz az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2018. december 13-án,
csütörtökön, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Fontos határidő közeleg. December 20-áig kell kiegészíteniük a
társasági adó, az energiaellátók jövedelemadója, az innovációs járulék,
az egyszerűsített vállalkozói adó és a reklámadó előlegeit a várható
fizetendő adó összegére azoknak, akiknek az üzleti éve a naptári évvel
megegyezik, hívja fel a figyelmet Mózsik Szilvia, a NAV Tolna Megyei
Adó- és Vámigazgatóság szóvivője. – INTERJÚ!!!
Dunát bemutató film készült az Elszármazottak a Vidékért Egyesület
gondozásában a Paksi Atomerőmű támogatásával. Mint azt Vida Tünde,
az egyesület elnöke elmondta, a civil szervezet 2015-ben alakult,
tevékenységük lényege, hogy tagjaik saját tapasztalataik, képességeik,
készségeik felhasználásával tegyenek meg mindent a vidékért, a vidék
értékeinek
bemutatásárért.
Ez
utóbbi
területen,
több
év
gyűjtőmunkájának és filmforgatásainak eredményeként született meg a
Dunáról szóló film, amely a folyó Dunaföldvár és Gerjen közötti
szakaszát mutatja be. Többek között ritkán látott perspektívából készült
légifelvételek segítségével. Mindehhez kellett Babai Istvánnak, a projekt
szakmai vezetőjének és operatőrének egyedi látásmódja, képalkotó
munkája. A film a Dunát, mint értéket mutatja be, tudósít a teol.hu. (teol)
A Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. közreműködésével négy új – figyelemfelhívó – táblát állított fel a
megyében, az elmúlt hetekben. Tolna megye közútjain a megyei balesetmegelőzési bizottság már 2006-ban is kihelyezett ilyeneket, de ezek
állapota azóta jelentősen romlott. További részletek Komlósiné Kiss
Anettől, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.
– INTERJÚ!!!
A szekszárdi nyugdíjasok ezekben a napokban veszik át azokat a
csomagokat, amellyel az önkormányzat kíván nekik boldog karácsonyt.
Ács Rezső polgármester a teol.hunak elmondta, december ötödikéig

lehetett regisztrálni, az ajándékot hatodikán kezdték el osztani, és
péntekig be is fejezik. Nem küldték el egyébként azokat sem, akik a
határidő után jelentkeztek. A nyolcezer-nyolcszáz nyugdíjas közül
háromezer-hétszáz regisztrált, azaz úgy ötszázzal többen, mint tavaly.
Az érintetteket behívják, és személyesen vagy meghatalmazottaik révén
vehetik át azt a szatyrot, amelybe liszt, tészta. cukor, csoki, keksz,
szaloncukor, tea, rizs és instant kávé került. (teol)
Szekszárd
Önkormányzata
és
a
könyvszekeret
működtető
Könyvszolgálat Kulturális Egyesület közös projektet indított. Így az
adventi időszakban várják azon rászorulók jelentkezését, aki saját
magának, vagy ajándéka egyik szerettének szeretne 1-1 könyvet. A
könyvszekér egy éve jelen van a megyeszékhely szívében, ezúttal pedig
a hátrányos szociális helyzetben lévőknek szeretnének kedveskedni az
ingyenesen felajánlott olvasmányokkal, mondta Ács Rezső, Szekszárd
polgármestere. – INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Eleinte még naposabb idő is lehet, majd
délnyugat felől kezd el beborulni. Ez a felhőzettömb hozza meg a hétvégi
havazást. Szekszárdon a hajnali -4 fokról +3 fokig melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

