03.09 – hétfő 15.00
Félmilliárdos napenergia projekt Tolna megyében
Megint sokan nem írják alá az adóbevallásukat
Oktatási hálózat kialakítását tervezi a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata
Kellemes az idő
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2015. március 9-én, hétfőn
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Több mint félmilliárd forint értékben kezdődnek napenergiát hasznosító
projektek Tolna megye tizenkét településén. A fejlesztést teljes
egészében az Európai Uniónak lehet megköszönni, mert ők fizetik a
számlát. Az energiatermelő egységeket javarészt önkormányzati
intézmények tetején helyezik el. Szekszárdon például a Tolna Megyei
Balassa János Kórház 189 millió forintos támogatással telepít három
épület 2500 négyzetméternyi felületére 910 napelemet. A kollektorok
összteljesítménye 227 kilowatt, a kórház éves, mintegy 4,5 millió
kilowattóra energiafogyasztásának várhatóan 5 százalékát, 240-250 ezer
kilowattórát fedeznek. A munkálatok a nyáron kezdődnek. Hasonló
fejlesztésre készülnek Bátaszék, Dunaföldvár, Fadd, Gyönk,
Iregszemcse, Kurd, Nagymányok, Szakály, Tolna és Zomba
önkormányzatai is. (hvg.hu)
Elkészült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ez évi
költségvetése. A részleteket Ács Rezső polgármester ismerteti. INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink!
Bár még messze a határidő, de máris sokan elküldték személyi
jövedelemadó bevallásukat. A NAV dél-dunántúli régiójában eddig ezt 48
ezren tették meg, Tolna megyéből ez 15 ezer dokumentumot jelent. Így
az adóhatóság már le tudta szűrni a legjellemzőbb hibákat, áll a
szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményben. Az adózók legtöbbször a
családi adókedvezmény összegét állapítják meg tévesen, de visszatérő
probléma, hogy elfelejtik aláírni a bevallást. Gyakran hiányzik a papírról
az utalási cím, de sokan adnak be üres dokumentumot is. A hivatal
egyébként a visszatérítendő személyi jövedelemadót a bevallás

beérkezésétől számított 30 napon belül, legkorábban március 1-től utalja
a megadott címre vagy számlaszámra. Persze ez arra vonatkozik,
akinek többlete van. Aki viszont hátralékot halmozott fel, az arra
számítson, hogy késedelmi pótlékot kaphat a nyakába, valamint az egy
százalékos felajánlása is érvénytelen lesz. (közl)
A mostani Paksi Atomerőművet is folyamatosan fejlesztik. Újabb négy
kamrát magába foglaló modult építenek a paksi atomerőmű
szomszédságában lévő, jelenleg 20 kamrás Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában. Jelenleg a vasbeton elemek szerelése folyik. A kivitelezést
tavaly kezdték el és a tervek szerint 2016 végéig fejezik be. Ezt az
engedélyezés fél, háromnegyed éves procedúrája követi, így 2017
közepén, második harmadában lehet fogadóképes az új épületrész. A
tároló bővítésére a közös ajánlattal jelentkező Pintér Művek és a Közgép
Zrt. kapott megbízást, a beruházás bruttó nyolcmilliárd forintba kerül.
(teol.hu)
Oktatási Hálózat kialakítását tervezi a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata. A szervezet legutóbbi közgyűlésén arról is döntés
született, hogy az országos, illetve bizonyos településeken a helyi német
nemzetiségi önkormányzat oktatási intézményeket venne át a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól. Az egyik Szekszárdi
intézménnyel is ezt tervezik. Az országos német önkormányzat
közgyűlése emellett tárgyalt a Magyarországi Német Színház
fejlesztéséről is. A szekszárdi teátrum – amely hazánk egyetlen épülettel
rendelkező német színháza – már régóta felújításra szorul. A közgyűlési
határozat szerint a nemzetiségi önkormányzat tárgyalásokat
kezdeményez a Tolna Megyei Önkormányzattal annak érdekében, hogy
a jelenleg csak használatra megkapott épületegyüttes tulajdonjogát is
megszerezze. A renoválási munkálatok és a színpadtechnika komplett
felújítása becslések szerint mintegy 220-230 millió forintba kerül majd.
(teol.hu)
Immár 9. alkalommal rendezik meg a Domaine Gróf Zichy Utcai
Futóversenyt. A sorrendben 9. erőpróbára már lehet jelentkezni. A
feltételekről Scherer Tamás, a verseny szervezője beszél Önnek. INTERJÚ!!!
Végül az időjárásról: Csípősek az éjszakák és a hajnalok, ez a felhőtlen
égnek köszönhető. Viszont ugyan ez az oka annak is, hogy szépen süt a
nap, és napközben gyorsan melegszik a levegő. Eső és erős szél nem
várható. Fácánkerten a hajnali -2 fok után +14 fokig melegszik a levegő.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

