Május 2. Szombat
Vállalkozz itthon – Több, mint 200 vállalkozás indult el sikeresen a
Dél Dunántúlon
„Ápolókért-feketében” Szekszárdon
Internetes időpontfoglalás és telefonos ügyintézés a NAV-nál
Megújult játékpark várja a Wosinsky óvodába járó gyerekeket
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2015. május 2-án,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
A „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” elnevezésű,
kétkomponensű pályázat keretein belül 236 vállalkozás indulhatott el a
Dél-Dunántúli régióban. A pályázat a 18 és 40 év közötti,
vállalkozásindítást tervező fiataloknak nyújtott egyedülálló segítséget. A
Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) és konzorciumi
partnerei által megvalósított „Vállalkozz Itthon Dél-Dunántúlon „című
vállalkozásfejlesztési
projektbe
(TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0010)
összesen 1134 jelentkezés érkezett, ami 270%-os túljelentkezést jelent.
A jelentkezők közül komplex kiválasztási folyamat eredményeképpen
került ki az a 425 fiatal, aki vállalkozásismereti képzésen sajátította el
azokat az ismereteket, amelyek a vállalkozás beindításához és sikeres
fenntartásához szükségesek. A pályázat „B” komponense kínált
lehetőséget arra, hogy a projekt során megalapított vállalkozások akár 6
millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhassanak. A
„Vállalkozz Itthon” vállalkozásfejlesztési programba on-line módon, a
www.vallalkozzitthon.hu oldalon lehetett regisztrálni. A fiatal
vállalkozóknak és a vállalkozni vágyó fiataloknak továbbra is érdemes a
honlapot látogatni, ugyanis itt értesülhetnek a legújabb pályázati
lehetőségről, illetve más, fiatal vállalkozók számára fontos
információkról. A regisztráció után minden vállalkozni vágyó első kézből
értesülhet a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége által kínált
lehetőségekről.
Az ország több pontján is feketében dolgoznak a nővérek a
kórházakban. Hogy mi a helyzet a szekszárdi
Balassa János
Kórházban, erről kérdeztük , Glidné Tillmann Erzsébetet, a kórház
ápolási igazgatóját. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.

A NAV-nál gyorsabban intézheti ügyeit és a sorban állást is elkerülheti,
ha az internetes ügyfélszolgálati időpontfoglalást és a NAV telefonos
ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszerét használja – tudtuk meg a
NAV szekszárdi hivatalának sajtóreferensétől, Mózsik Szilviától. A
www.nav.gov.hu oldalon az „Ügyfélszolgálatok” és „Szolgáltatások”
menüpont alatt érhető el az ügyfélszolgálati időpontfoglalás, mellyel az
ügyfelek legfeljebb két hétre előre, és legkorábban a foglalás utáni
második napra tudnak időpontot foglalni. Így előre egyeztetett
időpontban, sorban állás nélkül intézhetik egyes adóügyeiket (pl.:
adókártya, adó-, jövedelem-, és illetőségigazolás igénylés, stb.) Az
ügyfelek nem csak saját ügyeikben foglalhatnak időpontot, hanem
meghatalmazottként, képviselőként is élhetnek ezzel a lehetőséggel. A
szolgáltatás igénybevételével tervezhetőbbé és gyorsabbá válhat az
ügyintézés. Az adózóknak lehetőségük van meghatározott adóügyek -pl.
adóalany-nyilvántartás, bevallás, folyószámla - esetében a személyes
jelenlét nélküli, telefonos ügyintézésre. Egyedi ügyekben tájékoztatást is
kérhetnek
az
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telefonszámán is. Az ÜCC igénybevételéhez egy egyedi ügyfél
azonosító szám szükséges. A rendszer előnye, hogy nem csupán az
adózó járhat el saját ügyében, hanem képviselője is, amennyiben a
NAV-hoz bejelentett állandó és teljes körű meghatalmazással
rendelkezik.
Szekszárd egyik legjelentősebb óvodai beruházásának részeként
megújult a köznyelvben Wosinsky óvodaként emlegetett, Szekszárdi 1.
számú Óvoda Kindergarten. Egy Európai Uniós pályázatnak
köszönhetően bővült az óvoda, új tornaszoba, új csoportszoba került
megépítésre, mindemellett nagy gondot fordítottak a kivitelezés során az
óvoda udvarának korszerűsítésére is. Sebestyén Györgyi az intézmény
vezetője elmondta, a legfontosabb változás, hogy az idejáró gyerekek
egy nagyon korszerű, esztétikus és minden jogszabályi előírásnak
megfelelő intézményben tölthetik óvodai éveiket. Fontos, hogy a 70-es
évek óta működő gyermekintézményben most került kialakításra
tornaterem, ami óriási előrelépést jelent mind nevelési, mind
balesetvédelmi szempontból. Néhány éve a szülők összefogásából is
fejlesztésre került az ovi udvara, most a pályázat kapcsán tovább
bővültek az udvari játékok. Az új játékok tervezésénél fontos szempont
volt, minden korosztály igényének szem előtt tartása illetve, hogy a
mozgáskoordinációt, nagymozgásokat fejlesztő, biztonságos eszközök
kerüljenek beépítésre. Az új játékok kihelyezése három nap alatt
lezajlott, mindeközben a régieken is végeztek kisebb javításokat, annak
érdekében, hogy a kivitelező minél előbb elkezdhesse a tereprendezést.
Az előző udvar mérete nem felelt meg az előírásoknak (fő/m2). Az udvart

használó közel 100 gyermek szűkös helyen tölthette a szabadban töltött
mozgásos tevékenységét. A pályázat kivitelezésének befejeztével, a
tereprendezésbe bele fog tartozni, a Wosinsky lakótelep lakói által
készített járda helyreállítása, a füvesítés, és a fák pótlása is megtörténik.
Térségünk időjárásáról:
Vasárnap gyakran lesz erősen felhős az ég, elszórtan záporok is
előfordulhatnak. A reggeli 7-10 fokot követően 20 fokig is erősödhet
nappali felmelegedés.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

