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Automatikus részletfizetési lehetőség
re bontva fizesse meg. Az elsõ

és az egy összegben történõ meg-

Errõl a bevallás elsõ oldalán nyilatkozni kell!
Ha 100 ezer forintot meghaladó
fizetési kötelezettség keletkezik

be az automatikus részletfizetési
kedvezmény. Ebben az esetben
külön fizetési könnyítési, részletfizetési kérelmet kell benyújtania.

A magánszemélyeknek május 20-áig kell benyújta- részlet fizetési határideje június fizetést az adózó nem tudja telniuk a 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásu- 20-a, az utolsó részletet szep- jesíteni, mert az a megélhetését
kat, illetve ezen idõpontig kell megfizetniük az adót. tember 20-áig kell teljesíteni. veszélyezteti, nem vehetõ igényEz évtõl újdonság, hogy amenynyiben az adózó nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem
kötelezett áfa fizetésére, lehetõ-

sége van arra, hogy a 100 ezer
forintnál alacsonyabb összegû
személyi jövedelemadóját pótlékmentesen, 4 egyenlõ részlet-

Az elmúlt napok kánikulai idõjárásában sokaknak
jelentett felüdülést a szökõkút

Múzeumi Világnap a Televíziós stábok
Sóstói Múzeumfaluban versenyeztek
Immár közel négy évtizede az
évnek egyetlen napján kiemelt
figyelem fordul a múzeumokra: ez a május 18-ai Múzeumi
Világnap, melynek az is a célja,
hogy felhívja a közönség figyelmét az ismert vagy kevésbé ismert múzeumokra, azok gyûjteményeire, kiállításaira, közmûvelõdési munkájukra.
A Sóstói Múzeumfalu is kiemelt
céljának tekinti a közönség tájékoztatását arról a munkáról,
amit az intézmény munkatársai
végeznek. Idén sincs ez másként,
hiszen annak ellenére, hogy a

hétfõ rendszerint a múzeum kiállításokban dolgozó munkatársainak pihenõnapját jelenti, s
ilyenkor az intézmények zárva
tartanak, most különbözõ kedvezményekkel és programokkal
várják az érdeklõdõ látogatókat.
A legfontosabb: ezen a napon
mindenki ingyenesen látogathatja a Sóstói Múzeumfalut!
Számtalan kézmûves bemutatón
és foglalkozáson vehet részt a
közönség, megkóstolhatja a kemencében sült „kõttest”, vagy
részt vehet a Mesekert Bábszínház bábjaiból készült idõszaki
kiállítás megnyitóján vagy az azt
követõ bábelõadáson.

Véget ért a Televíziós Riporterek Európa Kupája, vasárnap tartották meg a díjkiosztó gálát.
Pelyvás Adrienne
A televíziós versenyre 16 országból több mint 80 szakember érkezett Nyíregyházára. Három nap alatt a
versenyzõknek egy kisorsolt
témáról kétperces filmet
kellett készíteniük angol
nyelven. A versenyfilmeket
szakmai zsûri értékelte. A
legjobb nyíregyházi film az
ungvári televízió alkotása
lett a Nyíregyházi Állat-

parkról. A legjobb operatõrnek járó díjat a litván televízió szakembere kapta
meg, õ a tiszadobi Andrássykastélyról forgatott filmet.
Ugyanerrõl a témáról készített alkotást a koszovói televízió riportere is, aki a legjobb történetmesélésért járó
díjat vehette át. A Televíziós Riporterek Európa Kupájának gyõztese az Írországból érkezett televízió stábja
lett, õk Nagykállóról készítettek filmet.

Virágpompa
a botanikus
kertben
A Nyíregyházi Fõiskola Tuzson
János Botanikus Kertje májustól új nyitvatartási renddel várja
látogatóit. Már a hétvégi napokon is, egészen este 6 óráig.
Május 16-17-én nõszirom és
havasszépe fajtabemutatót tartanak. A fenyveses részben
újonnan kialakított utakon lehet
sétálni és közvetlen közelrõl
megcsodálni a havasszépe (vagy
nevezik rododendronnak is) 50
fajtáját. Ez az Alpok és Kárpátok fenyveseibõl, havasi legelõirõl származó cserje fehér, rózsaszín, piros, lila és sárga virágokkal pompázik.
A másik érdekesség a Látványparkban virágzó nõszirom (vagy
más néven írisz) 70 fajtája. A szakállas nõszirom óriási virágai a
fehértõl a sötétliláig mindenféle
színkombinációban és egyszínû
változatokban is elõfordulnak.
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Zöldvadművelet
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Katasztrófa a
belvárosban
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Akusztikus Zene
Ünnepe

Mérföldkő a
szennyvízprogramban
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és -tisztítási projektjének, a szennyvíztelep fejlesztésére és a komposztálótelep
építésére meghirdetett úgynevezett Sárga Könyves tendereinek
lejárt a beadási határideje. Megtörtént a borítékok bontása. A
tenderkiírást összesen heten vásárolták meg, ebbõl öt pályázat
érkezett be határidõre. Amenynyiben nem lesz hiánypótlás, tehát optimális esetben, június elsõ
hetében lesz eredményhirdetés.
Ennek eredményeképpen már
akár június végén elkezdõdhetnek a munkák – tájékoztatott
Mikó Dániel, a projekt vezetõje.
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A 4-es számú
mezt...
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