03.10 – vasárnap 15.00
A NAV automatikusan készíti el az adóbevallásokat
Kármentesítik a lőtéri vízbázist
Kárpát-medencei diáktalálkozó Szekszárdon
Lehűlés érkezik
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2019. március 10-én,
vasárnap, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szjabevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik:
legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély
vagy egyéni vállalkozó. Az elkészített tervezeteket a NAV március 15étől az Ügyfélkapun keresztül, elektronikus formában elérhetővé teszi,
hívta fel a figyelmet Mózsik Szilvia, a NAV Tolna Megyei Adó- és
Vámigazgatóság szóvivője. - INTERJÚ!!!
Egy Európai Uniós kiemelt projekt keretében kármentesítik a diklóretilénnel szennyezett, már lezárt egykori Szekszárdi lőtéri vízbázis
területét. A munkát 6,3 milliárd forintból végzik el. Az Országos Vízügyi
Főigazgatóság és Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma
által elnyert támogatás kapcsán a Vármegyeházán rendezett fórumon
Tóth Sándor, utóbbi szervezet műszaki igazgatóhelyettese elmondta, a
volt vízbázis területén 1993-ban tárták fel az ipari eredetű szennyezést,
ami miatt a négy kúttelepet lezárták. A káros anyag az ipari üzemek
tevékenysége következtében kerülhetett a talajba. A Szekszárdi Víz- és
Csatornamű Kft. saját forrásból 1996-ban kezdte meg a kárenyhítést,
meghatározott helyen nagy tömegben vizet termeltek ki. A kezdeti
beavatkozások azonban nem vezettek eredményre. A később
munkálatokkal ugyan felszámolták a szennyeződés egy részét, de az a
legkritikusabb gócokban továbbra is megmaradt, és terjedését sem
sikerült megakadályozni. 2012-ben az állam már nem finanszírozta
tovább a projektet, a Vízmű azonban még két évig folytatta a
kárenyhítést. A város 2015 óta a faddi Duna-parton kiépített vízbázisról
látja el a szekszárdi fogyasztókat ivóvízzel. (teol)
Kárpát-medencei diáktalálkozót szerveznek március 11 és 15 között a
Szekszárdi Garay János Gimnáziumban. Ezúttal két határon túli oktatási
intézmény tanulói érkeznek a megyeszékhelyre, akik betekintést

nyerhetnek az iskola életébe, színes programokon vehetnek részt és
megismerkedhetnek a helytörténettel is. Áprilisban és májusban pedig a
szekszárdi diákok kapnak lehetőséget arra, hogy ellátogassanak a
határon túli intézményekbe, mondta Rajos Judit, a Szekszárdi Garay
János Gimnázium igazgatóhelyettese. - INTERJÚ!!!
Rendkívüli ülésen tájékoztatta a képviselő-testület tagjait Szabó Péter
Paks polgármestere arról az együttműködési megállapodásról, amelyet
Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterrel
kötött a város február végén. A szerződés hatályba lépéséhez szükség
volt a testület jóváhagyására, írja a teol.hu. A megállapodás az új
atomerőművi blokkok építése kapcsán szükségessé váló feladatok,
fejlesztések hatékony, szakszerű ellátása és teljesítése, továbbá a
gazdaság- és térségfejlesztés, a munkahelyteremtés, az egészségügy, a
sport, a kultúra, a szabadidő, a köznevelés, a turisztika, az
önkormányzati feladatok, az infrastruktúra-fejlesztés érdekében született
meg. A testület arról is határozott, hogy az önkormányzat közfeladatellátási szerződést köt a DC Dunakom Zrt.-vel, így a cég működési
költségeit általános működési támogatás formájában finanszírozzák.
(teol)
Végül az időjárásról: egy hidegfront vonul át az ország felett, mely
többfelé okoz majd esőt, záport. A szél is megélénkül, sőt néhol erős
lesz. Szekszárdon mindössze 8-9 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

