Január 11. vasárnap
Jó napot kívánok, …… vagyok! 2015. január 11-én, vasárnap 15
órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Anyagi támogatásban részesül a tolnai Csodavár valamint a Törpi
Tanya Alapítvány
Klubdélutánnal egybekötött adományosztást szervezett a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
Példaértékűnek számít a tehetséggondozó munka a bonyhádi
gimnáziumban
Január 1-jétől nem érvényesek a régi őstermelői igazolványok
A tolnai önkormányzat 2015-ben is anyagi támogatást nyújt a városban
működő két, lényegében bölcsődei szolgáltatást biztosító családi
napközit működtető szervezetnek. Az önkormányzat támogatása – az
állami normatívával és a szülők által befizetett térítési díjjal kiegészülve
elegendő a napközik hatékony működtetéséhez, illetve az érintett
családok anyagi terheit is mérsékli. A Törpi Tanya Alapítvány részére a
korábbi évekhez hasonlóan az engedélyben meghatározott legfeljebb 7
gyermekre, gyermekenként havonta legfeljebb 20 ezer, de legalább
tízezer forint támogatást szavazott meg a képviselő-testület 2015-re. A
Csodavár Egyesület családi napközijében – 2014-es bővítés nyomán – a
korábbi 7 fő helyett már 12 fő az engedélyezett gyermeklétszám. Az
egyesület a megemelkedett létszám alapján egy gyermekre vetítve a
Törpi Tanyához hasonló támogatásban részesül.
Vízkereszttől Hamvazó szerda közötti jeles napokhoz fűződő vidám
történetek, hagyományok és babonák előadását követően tartott
adományosztást a Tolna Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete.
További részletekről Kovács Lászlóné az egyesület elnöke beszél. INTERJÚ!!!
Az elmúlt időszakban is szép sikereket ért el a bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium. Az intézményben zajló kimagasló szellemi,
tehetséggondozó munka nemcsak megyei, hanem országos szinten is
példaértékűnek számít. A részletekről Lenczné Vrbovszki Judit, a
gimnázium tehetségmenedzsere számol be. - INTERJÚ!!!

A múlt év januárjától az agrárkamarákhoz (NAK) tartozik az őstermelői
igazolványok kiadása és érvényesítése. A NAK időben jelezte, hogy
azok akik 2009. január 1-jét követően váltották ki az őstermelői
igazolványukat (ez volt a zöld színű, régi típusú igazolvány) és azt 2014ben nem cserélték le az új típusú barna színű igazolványra, év végéig
kérelmezzék az új igazolvány kiállítását. Az igazolvánnyal kapcsolatos
eljárás egyébként a kamara tagjai számára ingyenes. Vendégh Edit, a
megyei agrárkamara titkára elmondta, hogy azok, az őstermelők, akik
nem rendezték időben a cserét, ők minél előbb keressék fel a
falugazdászt, hogy ezt a hiányosságot pótolják. Ugyanis a régi
igazolvány érvényét veszítette december utolsó napján, az újjal pedig
csak időarányosan lehet a kedvezményeket, jogosultságot érvényesíteni.
Például, ha valaki márciusban váltja csak ki, akkor a 600 ezer forintos
adókedvezmény (őstermelőknek eddig az összegig még bevallást sem
kell tenniük a tevékenységükből származó bevételről) csak időarányosan
érvényesíthető, vagyis a márciusi példánál maradva, 600 ezer forint
helyett csak 450 ezer forintos adókedvezményt vehet igénybe. Érdemes
tehát minél előbb lépni. Tolna megyében egyébként 8200-an váltották ki
az őstermelői igazolványukat, többségük munka mellett foglalkozik
kisebb-nagyobb
területtel
gyümölcs,
zöldség,
dinnye
vagy
szőlőtermeléssel,
méhészkedéssel,
bodzatermesztéssel
vagy
állattartással. Őstermelő bárki lehet, akinek van földterülete,
gyümölcsöse, legelője, és nem vállalkozóként szeretne mezőgazdasági
tevékenységet folytatni mint magánszemély, mondta Vendégh Edit. A
mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiváltásánál a falugazdász
jelenlétében nyilatkozatot kell tenni a termelésre és a saját termelésű
termékek értékesítésére vonatkozóan.
A Budapest Bora 2015 elismerő címet adományozta a főváros
közgyűlése Eszterbauer János ,,Tivald” Cabernet Sauvignon –jának,
amely egy 2011-es évjáratú száraz vörösbor. A cím odaítélésének az
volt a célja, hogy segítse a magyar borvidékeken termelt borok
népszerűsítését, a borászok fejlődését. A felhívásra több, mint 90 tétel
érkezett.
Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták be a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatóhelyettesét, dr. Hábemayer
Tamást. A főigazgató parancsát Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM
OKF Személyzeti Főosztályának vezetője ismertette, majd dr. Góra
Zoltán tűzoltó dandártábornok, a BM OKF főigazgató-helyettese átadta a
kinevezést. Dr. Hábermayer Tamás tűzoltó alezredes ünnepi
beszédében elmondta, hogy tizenhat éve szolgálja hazáját
egyenruhásként. A katasztrófavédelemhez 2007-ben került a kalocsai

polgári védelmi kirendeltség vezetőjeként, aztán a szervezet
átalakulásával
a
Kalocsai
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
parancsnokhelyettese lett. Megyénkbe az országos polgári védelmi
főfelügyelő-helyettesi beosztásból került, amelyet 2013. július elseje óta
töltött be. Eddigi pályája során több alkalommal részesült szakmai
elismerésben, kitüntetésben. Elődjét, Erdélyi Krisztián tűzoltó alezredest
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának nevezte ki
dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy főigazgató.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

