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Tájékoztatás az adófizetés
módjáról

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Adózók!
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. ja-
nuár 1 -jén hatályba lépett a pénzügyi tranzakciós illetékről
szóló törvény, melynek átvállalásáról minden bank szaba-
don döntött, azonban azok túlnyomó többsége ügyfeleire
hárítja át az illeték általános mértékét.
Fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az
idei évben esedékes kommunális adó, gépjárműadó, va-
lamint iparűzési adó (és ezek-
hez kapcsolódó pótlék) fizetési
kötelezettségeinek milyen for-
mában tehet eleget tekintettel
arra, hogy minden adónem vo-
natkozásában külön bank-
számlaszámra lehet a befizeté-
seket teljesíteni:
1 ./ Banki átutalással az alábbi számlaszámokra:

Magánszemélyek kommunális adója:
57600053-11088633 számú számla,

Gépjárműadó:
57600053-11088729 számú számla,

Helyi iparűzési adó:
57600053-11088664 számú számla,

Késedelmi pótlék:
57600053-11088705 számú számla,

a megjegyzésben feltüntetve azonosítószámát, illetve ne-
vét.
A Polgármesteri Hivatal által kipostázott csekkszelvény
felhasználásával:
2./ a helyi Partiscum XI. Takarékszövetkezetben sze-
mélyes befizetéssel;
3 ./ Postán, csekkes befizetéssel.
Felhívjuk azon Lakosaink figyelmét, akik a helyi takarék-
szövetkezetnél vezetik folyószámlájukat, hogy számukra a
Takarékszövetkezetben történő személyes befizetés okoz-
za a legkevesebb költséget! A Partiscum XI. Takarékszö-
vetkezet helyi fiókjánál a „Készpénzbefizetési lap” kitöl-
tésével, illetve banki átutalással is ki lehet egyenlíteni az
adó összegét. A készpénzbefizetési lapot a takarékszövet-
kezet munkatársai segítenek kitölteni, amennyiben az ön-
kormányzat által kiküldött csekket bemutatják.
Pusztamérges 2013. február 5.

Fődi Anita
helyettesítő jegyző

Összefogás és eredmény
2013. február 2-án tartottuk éves közgyűlésünket. A Pusz-
tamérgesi Polgárőr Egyesület feladata a kezdetekhez képest
ugyanaz maradt, de alaposan átalakult, átszerveződött a jo-
gi- anyagi és dologi háttér. Eleinte az aktív jelenléthez elég
volt 1 -2 órát a területen töltenünk ahhoz, hogy éves szinten
a bűnözési statisztikák csökkenjenek. Most ugyanennyi ki-
hagyás elég ahhoz, hogy a lakosság számon kérjen ben-
nünket. A fokozottabb jelenlét pedig a kiadások növekedé-
sével is jár. . .
Földrajzilag nem túl előnyös helyzetben vagyunk: a Bács-
Kiskun megyei szomszédos települések nem rendelkeznek
polgárőrséggel - bár sokat segítenek - közbiztonsági szem-
pontból csak Csongrád megyei oldalról vagyunk védettek.
A 2012-es év munkáját tükröző számadatok: 580 fővel, 247
esetben 2484 órát teljesítettünk, amelynek során 17630 km-
t autóztunk. (folytatás a 7. oldalon)

Vigyázzon értékeire!
Az utóbbi időben nem csak környékünkön, hanem tele-
pülésünkön is megszaporodtak a tanyabetörések. Felhív-
juk a külterületi ingatlannal (legyen az tanya vagy gaz-
dasági épület) rendelkezők figyelmét, hogy az egyébként
lakatlan helyeken értékes gépeket, eszközöket, berende-
zési tárgyakat lehetőség szerint ne tartsanak!
Ha ez nem oldható meg, akkor értékeiket
rendszeresen ellenőrizzék vagy a szom-
szédokat kérjék meg a folyamatos fel-
ügyeletre!
Ha külterületen gyanúsan lassan
közlekedő vagy ha a tudomásuk
szerint nem lakott ingatlan körül
idegen járművet látnak, jegyezzék
fel annak rendszámát! Saját tanyá-
jukhoz érkező idegenekkel szemben legyenek bizalmat-
lanok és ha különböző szolgáltatók megbízására hivat-
koznak, kérjék meg, hogy igazolják magukat. Enélkül a
lakásba semmi esetre sem tanácsos őket beengedni! Ha
betörésre utaló gyanú merülne fel, a nyomokat lehetőleg
hagyják érintetlenül és mielőbb értesítsék a rendőrséget a
107 vagy a 112 telefonszámon! Hívhatják közvetlenül a
körzeti megbízott vagy a polgárőrök számát is!
Csak közös összefogással tudjuk értékeinket megvédeni,
a fosztogatókat megfékezni és leleplezni!

Pusztamérgesi Polgárőrség
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Értéktár készül
Nemzeti örökségünk ápolása és védelme, valamint széles
körű hazai és külföldi bemutatása kiemelkedő jelentőségű,
mind az egyedülálló magyar értékek megismertetése, mind
az országimázs erősítése céljából. A magyar nemzeti érté-
kekről és hungarikumokról szóló törvény szerint az össze-
tartozás és a nemzeti tudat erősítése érdekében össze kell
gyűjteni a magyarság őrzendő, sajátos szellemi és anyagi
alkotásait, ember és természet alkotta értékeit, és azokat a
Magyar Értéktárban kell összesíteni.
A Magyar Értéktárba beépülő megyei értéktár alapját a te-
lepüléseken fellelhető nemzeti értékek jelentik. Ehhez
kapcsolódóan kezdte meg az Önkormányzat és ezzel pár-
huzamosan az eMagyarország Pont a helyi értékek gyűjté-
sét, feltárását, melyhez kérjük minden pusztamérgesi lakos
segítségét. Várjuk a javaslatokat a településhez, szűkebb
régiónkhoz köthető sajátosságokra (például helyi népszo-
kások, népi mesterségek, táj jellegű mezőgazdasági termé-
kek és élelmiszerek, gyógyhatású készítmények), a külön-
leges természeti értékekre, a szellemi örökségre, a
település híres szülötteire, valamint minden olyan értékre,
amelyről úgy gondolják, hogy (annak idején) különlegessé
tette a települést. A javaslatokat személyesen az eMagyar-
ország Pontban elektronikus úton pedig a hirle-
vel.szerk@gmail.com e-mail címre várjuk február 20-ig.

Csala István

A község kül- és belterületén az utóbbi időben ismét egyre
több, látszólag gazdátlan, kóbor kutyát látni. A közbizton-
ságra való tekintettel Pusztamérges Község Önkormányza-
ta a következő tájékoztatást teszi közzé:

Átmeneti állapot
Január közepétől az eMagyarország Pont
felhasználói meglepetten tapasztalhatták,
hogy gyakran "pattannak vissza" az in-
tézmény bezárt ajtajáról. A jelenség sze-
rencsére csak átmeneti; tanfolyami kötelezettségek indo-
kolják a kellemetlenséget. Emiatt februárban még
csütörtöki és pénteki napokon is, márciusban már csak
csütörtökönként lesz zárva az internet hozzáférési pont
és közösségi tér.
Esetenként persze ettől eltérő időpontokban is lehet üzem-
szünet, de a bejáratnál kifüggesztett nyitva tartás tábla
mindenkor tartalmazza majd a 2-3 nap múlva várható álla-
potokat. Sürgős vagy határidős feladatok előtt érdemes tá-
jékozódni, sok időt takaríthat meg vele! Bővebb informá-
cióért hívja a +36-30/381-8087 telefonszámon Csala
István eTanácsadót. (a vezetékes 800-300-as szám fűtési
idényben szünetel)
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Február végéig
búcsú az 1 és 2 forintostól

2013. február 28. után már a jegybankban sem vált-
hatók be a forgalomból bevont 1 és 2 forintosok.
Törvényes fizetőeszközre váltásra az 5 éves időszak
végéig - azaz 2013. február 28-ig van lehetőség.
Utána erre már sehol nem lesz mód - áll a MNB
közleményében.
A Magyar Nemzeti Bank 2008.
március 1 -jén vonta be a forga-
lomból az 1 és 2 forintos érmé-
ket; a döntés nemzetgazdasági
szinten 3-4 milliárd forintos meg-
takarítást eredményezett. Amíg for-
galomban volt, 1 milliárd 96 millió darab egyforin-
tost és 944 millió darab kétforintos készült.
Többségét a forgalomból kivonás után beváltották,
de még mindig nagyon sok "kint van" - egy részük
nyilván elveszett.
Az utóbbi időben havi átlagban csak 100-200 ezer
darab érme érkezik vissza, így a kint lévő 843 mil-
lió darab egyforintos és 660 millió darab kétforintos
nagy többsége vélhetően már nem is fog.
A visszakerült érméket a MNB értékesíti. Erre egy-
szer már sor került 2009-ben, akkor a raktáron lévő
készlettel együtt 1 330 tonna 1 és 2 forintos érme
értékesítéséből mintegy 1 ,2 milliárd Ft bevétel
származott. Az értékesítés óta 55 tonna gyűlt össze.
Ez a nemzetközi tapasztalatoknál magasabb arány,
ami a karitatív szervezetek által szervezett gyűjté-
seknek volt köszönhető.
Az átváltást a MNB pénztárában díjmentesen vég-
zik. Egyes kereskedelmi bankok és a posta kijelölt
fiókjai szintén átváltják az érméket, de a felszámol-
ható díjakról célszerű előzetesen érdeklődni.
A határidő után felbukkanó aprót már sehol sem
váltják be; majd bekerül a gyűjteménybe a pengő, a
tíz-, húsz- és ötvenfilléres meg a "zöldhasú" papír
tízforintos mellé.

forrás: www.mnb. hu

Nem sok, de nem is kevés
Év végén sokan készítenek statisztikákat a leköszönő esztendőről.
A Szent Flórián Ö.T.E. sem tett másként, januári gyűlésükön
összegezték a 2012. év eseményeit. Tűzeseteket tekintve közepes
évet tudhatnak maguk mögött: 1 0 esetben kellett kivonulniuk. Eb-
ből mindössze egy tűz volt a belterületen, 3 alkalommal tanyatűz,
szintén 3 alkalommal avartűz, 2 erdőtűz és 1 tarlótűz volt a riasztás
oka. Szerencsére minden alkalommal eredményesek voltak a be-
avatkozások.
Több év adatait összevetve tűzesetekben a 2010-es év volt a leg-
nyugodtabb. Tűzhöz nem is kellett vonulniuk a mérgesieknek,
csak a kötelező műszaki vizsgálat és a gyakorlatok, versenyek al-
kalmával mozgott a tűzoltó autó. A tavalyi 10 tűzeset viszont szó
szerint állandó készenlétet igényelt: az első tűzhöz már január első
napjaiban vonulni kellett, az év utolsó lángjai pedig szilveszter
napján, pár órával éjfél előtt lobbantak fel a falu nyugati sarkán.

A hivatásos tűzoltóság szervezeti átalakításának és az önkéntesek
gyakorlottságának, a felszerelések fokozatos és folyamatos javulá-
sának eredményeként a Szent Flórián ÖTE beavatkozásainak haté-
konysága is kiváló. A hivatásos tűzoltóknak volt, hogy be sem
kellett avatkozni - az önkéntesek a már lokalizált, eloltott tűz té-
nyét jelentették a központ felé. Jelentős segítség ez a tűzvédelem-
ben, mert a kiskunhalasi ill. szegedi egységekre értelemszerűen
sokkal több feladat vár, és az eredményes önkéntesek által elvég-
zett munka nem köti le a humán- és technikai erőforrásaikat, ame-
lyek így más káreseményeknél haladéktalanul bevethetők.
"Cserébe" a hivatásos állomány is aktívan segíti a pusztamérgesie-
ket; ősszel és télen szinte minden foglalkozásra jutott egy jelető-
sebb tűzesetről szóló beszámoló és értékelés, amely során a
nagy gyakorlattal rendelkező szegedi és kiskunhalasi szak-
emberek osztották meg tapasztalataikat az önkéntesekkel.
Decemberben Orbán Balázs százados, a Kiskunhalasi Hi-
vatásos Tűzoltóság parancsnoka tartott vetítéssel egybekö-
tött előadást.

Csala István



4. Pusztamérgesi Hírlevél 60. szám

Páros napokon érkezik
Ahogyan arról előző számunk "Az ivóvíz továbbra is a leg-
szigorúbban ellenőrzőtt élelmiszer! " c. írásunkban beszá-
moltunk, január elsejétől Magyarországnak is alkalmaz-
kodnia kell az EU által meghatározott ivóvíz-minőségi
feltételekhez.

Az arzén tartalomra vonatkozó új szabályok tehát kötele-
zővé váltak, ezért - sok környékbeli településhez hasonlóan
- Pusztamérgesen a 2012. december 31 -ig elfogadható mi-
nőségű ivóvíz már nem felel meg az egészségügyi előírá-
soknak, tehát nem fogyasztható!
Január elsejétől azokon a településeken, ahol a vezetékes
víz arzéntartalma meghaladja a 10 mikrogramm/litert, az
Önkormányzat - mint az már korábban is kihirdetésre ke-
rült - átmenetileg a Magyar Honvédség segítségével, lajtos
kocsikkal biztosítja az ellátást. Erről a lakosságot szórólap
tájékoztatta, amelyhez a Coop boltban lehetett hozzájutni.
Akikhez nem jutott el a tájékoztató, azok számára itt a
Pusztamérgesi Hírlevélben is közzétesszük, de a honlapun-
kon is hozzáférhető. Településünkön minden második
napon (febr. 11., 13., 15., stb.) 14.30 és 15.30 között vé-
telezhetnek Magyar Honvédség által szállított ivóvizet a
Polgármesteri Hivatal előtt.
Ezt az átmeneti megoldást követően egy erre a célra speci-
álisan kifejlesztett telepített szűrőberendezés fogja szolgál-
tatni az előírt minőségű ivóvizet, melynek működéséről tá-
jékoztatni fogjuk a Tisztelt Lakosságot!

Dr. Papp Sándor polgármester

FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hiva-
tal Járási Népegészségügyi Intézete VI-R-041 /00094-
29/2013. ügyiratszámon meghozott határozatában:
"…azonnali hatállyal megtiltotta Pusztamérges köz-
ség közüzemi vízművéből szolgáltatott víz ivóvíz célú
fogyasztását, valamint főzésre, ételkészítésre történő
felhasználását az egészségre veszélyt jelentő arzén
tartalom miatt…"
Pusztamérges, 2013. február 7.

Dr. Papp Sándor polgármester
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Bérlettel Szegedre
ezentúl nem mindegy, merre megyünk

Év elején több észrevétel is befutott az önkormányzathoz az Üllés - Szeged il-
letve a Zákányszék - Szeged irányba történő bérletes utazással kapcsolatban.
Az önkormányzat megkereste az illetékeseket, az alábbiakban olvashatják a
Tisza Volán Zrt hivatalos állásfoglalását:

Tisztelt Polgármester Úr!
Telefonon történt megkeresésükre hivatkozva ezúton tájékoztatjuk, hogy
2013. január 1 -től megszűnt az a korábban Társaságunk által bérletet vásárló
utasaink részére biztosított üzletpolitikai kedvezmény, amely a két vagy több
útirányon át lehetséges utazás esetén, a rövidebb útirányra szóló bérletjegy
hosszabb útirányon történő elfogadását lehetővé tette.
Társaságunk a Magyar Állam és a Tisza Volán Zrt között kötött autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló Közszolgáltatási szerző-
dés alapján végzi a szol-
gáltatást. Ezen szerződés
2012. szeptember 1 -től
érvénybe lépő módosí-
tása meghatározza a kö-
telezően alkalmazandó
díjakat és az alkalmazás
feltételeit, ettől társasá-
gunk saját hatáskörben
nem tud eltérni.
Tájékoztatjuk továbbá,
hogy átmeneti rendelke-
zésként, a 2013. január
havi bérletek érvényességének lejártáig a rövidebb km-övezetnek megfelelő
bérletek utazás során elfogadásra kerülnek a hosszabb útirányon át történő
utazásoknál kiegészítő menetjegy megváltása nélkül.
201 3. február 5.-ét követően, a rövidebb viszonylatra szóló bérlet a hosszabb
útirányon való utazás esetén kizárólag kiegészítő menetjegy megváltásával
jogosít utazásra. A hosszabb útirányra megváltott bérletszelvény a rövidebb
útirányon elfogadható utazásra.
A témában honlapunkon hirdetményt tettünk közzé, illetve szóróanyagot ké-
szítettünk utasaink tájékoztatása érdekében, melyet levelünk mellékleteként
megküldünk.
Tisztelettel:

dr. Szeri István Káity Károly
igazgató forgalomfejlesztési és koordinációs igazgató

DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Üzletpolitikai kedvezmények
megszüntetése országos,
regionális és elővárosi
személyszállításban

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat,
hogy az üzletpolitikai kedvezmények
alkalmazására vonatkozó Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumi rendelke-
zésre tekintettel Társaságunk 2013.
január 1-ével megszünteti az eddig
alkalmazott alábbi üzletpolitikai ked-
vezményeket:

I. két vagy több útirányon át lehet-
séges utazás esetén a rövidebb út-
irányra szóló bérletjegyek hosszabb
útirányon történő elfogadása
Amennyiben Tisztelt Utasunk a vásá-
rolni kívánt bérlettel több útirányban
is kíván utazni, de eltérő díjszabási
övezeti távolsággal, akkor 2013. ja-
nuártól a nagyobb díjszabási távol-
ságra érvényes bérletet kell megvásá-
rolni.
Utazási viszonylat, illetve kilométer
övezet módosulása esetén a fényké-
pes bérletigazolvány, illetve a tanuló
bérlet használatához előírt viszonylat
igazolás nyomtatvány cseréjét társa-
ságunk 2013. február 28-ig díjmente-
sen végzi.
A Sándorfalva - Szatymaz - Szeged,
ill. Zsombó - Szatymaz - Szeged vi-
szonylatokon meghirdetett utazási fel-
tételek továbbra is érvényben marad-
nak.
II. A helyközi dolgozó havi (félhavi)
bérletjegyhez kapcsolódó "Hétvégi
ingyenes akció" üzletpolitikai ked-
vezmény
A bérletek 2013. január 1 -től szabad-
és munkaszüneti napokon is csak a
rajtuk feltüntetett viszonylatban hasz-
nálhatók fel.

Kérjük utasaink megértését és együtt-
működését.
2012. december 28.

Tisza Volán Zrt.

Februártól jelentősen egyszerűsödik az ügyintézés egyes
közlekedési igazgatási ügyekben. Többek között az autóel-
adást és a forgalomból történő ideiglenes kivonást is lehet
elektronikus úton jelezni. Ez várhatóan csökkenti majd az
okmányirodai sorbanállásokat is. Két lépcsőben egyszerű-
södik a rendszer: először február elsejétől jelentheti be az
eladó az interneten, ha megvált autójától, szeretné azt ide-
iglenesen kivonni a
forgalomból, vagy
ha visszahelyeztet-
né a forgalomba.
Egy kormányren-
delet értelmében
ezekben az ügyek-
ben a Közigazgatási
és Elektronikus
Közszolgáltatások
Hivatala jár majd

el. Októbertől
pedig újabb
ügyekkel bővül
a kör: elektro-
nikus úton in-
dítható lesz
majd a nem-
zetközi vezetői
engedély, a
forgalmi enge-
dély és a törzskönyv, valamint az első és a hátsó rend-
számtábla pótlása. Ez utóbbinál azonban az ügyfélnek be
kell majd fáradnia, hogy átvegye a rendszámtáblát – nyi-
latkozta az m1 híradójában Dr. Vida Emese, a Közlekedési
Igazgatási és Nyilvántartó Főosztály vezetője. Az interne-
ten igényelt dokumentumokat 1 5 napon belül kézbesíti a
hivatal.

forrás:hirado. hu

Egyszerűsödik az autós ügyintézés
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A vállalkozásoknak hamarabb, de az-
tán nemsokára a magánszemélyeknek
is eljön az adóbevallás ideje. �e
hagyja az államháztartásra azt a két-
szer 1%-ot, amiről rendelkezhet!
egyikkel a történelmi egyházak vala-
melyikét, a másikkal az Ön számára
legszimpatikusabb tevékenységet foly-
tató civil szervezetet támogathatja.

Kinek szól ez?
Minden olyan magánszemély rendel-
kezhet adója 2 x 1%-áról, aki adózik
az ún. összevont jövedelemadó-alapja
után, s jövedelemadóját határidőre,
maradéktalanul befizeti, vagy részlet-
fizetési, halasztási engedélye van a
NAV-tól.

- A potenciális felajánlók
közel fele nem rendelkezik
adója 1%-áról egyik civil
szervezet számára sem.

- 201 1 -ben 171 ezer darab
rendelkező nyilatkozat vagy
kisboríték volt hibásan ki-
töltve. Pedig nem bonyolult!

- A potenciális adózók negyede nem
tud a második, egyház vagy kiemelt
költségvetési előirányzat javára fel-
ajánlható 1%-ról.
Egy nemrég végzett felmérésben fel-
tett „Miért nem rendelkezett az elmúlt
évben személyi jövedelemadójának 1
százalékáról?" kérdésre a nem rendel-
kezők bő egyharmada nem tudott vá-
laszolni, vagy nem akarta negatív vi-
selkedését megmagyarázni, közel 20
százalékukat nem érdekelte ez a lehe-
tőség, vagy bevallottan lustaságból
nem cselekedtek, 5 százaléknyian pe-
dig még mindig nem tudtak a rendel-
kezés lehetőségéről.

Miért fontos?
Mert jó érzés adni! Ráadásul adója
kétszer 1 százalékának felajánlása egy
fillérjébe sem kerül, ezt az összeget
amúgy is befizeti az államkasszába.
Adója 2 x 1%-áról viszont Ön dönthe-
ti el, hogy kinek a számlájára menjen.
Sőt, felajánlásával duplán segíthet:
minden felajánlott forint után egy má-
sik forint kerül egy közös alapba,
amelyből aztán a Nemzeti Civil Alap-
programon keresztül minden civil
szervezet szabadon pályázhat. Így
adója 1%-a igazán nagy segítséggé
válhat.

- Az elmúlt évben közel
10 milliárd forint jött
össze a civileknek fel-
ajánlható 1%-okból.

- Átlagosan 5500 forin-
tot ér egy felajánlás, ami
nem kevés.

- Tavaly több mint egy
millió felajánlás érkezett

civil szervezet vagy valamely egyház,
költségvetési előirányzat javára.

- Több, mint harmincezer civil szer-
vezetet jelöltek meg kedvezménye-
zettként.

A felajánlás folyamata:
Mindenek előtt szerezze meg az Ön
által támogatni kívánt civil szervezet
adószámát és/vagy egyház ill. költség-
vetés szerv négyjegyű technikai szá-
mát (internetről letöltheti vagy az adó-
bevallás kitöltő ABEV programból
választhatja ki)
1. ha Ön önadózó (tehát saját maga
készíti el az adóbevallását)
Töltse ki az adóbevallás EGYSZA je-

lű lapját! A 11 számjegyű mezőbe a
civil szervezet adószámát, a 4 számje-
gyű mezőbe pedig az egyház vagy
költségvetési előirányzat technikai
számát írja be. (Nem kell kis borítékot
használni, mert a rendelkező nyilatko-
zat az adóbevallás részét képezi.)
2. ha adóbevallását munkáltatója
készíti el:
Töltse ki az EGYSZ rendelkező nyi-
latkozatot! (Két külön papíron is ren-
delkezhet az 1%-okról.) Tegye borí-
tékba a nyilatkozato(ka)t! Írja rá saját
adóazonosító jelét, zárja le a borítékot,
és írja alá a ragasztáson átnyúlóan!
Adja le a borítékot a munkahelyén!
3. ha már beküldte az adóbevallá-
sát, de nem rendelkezett az 1%-ok-
ról, vagy nem akarta/tudta leadni a
munkahelyén az 1%-os borítékot:
Nyomtasson ki egy rendelkező nyilat-
kozatot, majd töltse ki! (Két külön pa-
píron is rendelkezhet) Tegye boríték-
ba a nyilatkozato(ka)t! A borítékra írja
rá saját adóazonosító jelét, zárja le a
borítékot, és írja alá a ragasztáson át-
nyúlóan. A borítékot postán vagy sze-
mélyesen juttassa el az adóhatóság
bármelyik ügyfélszolgálati irodájához.
Rendelkezése így, az adóbevallásától,
ill. a munkáltatói adóelszámolástól
függetlenül is érvényes!
Ha ennél részletesebb információra
van szüksége, töltse le a NAV által
készített dokumentumot.

forrás: www.nemkellhos. hu
Ha a kitöltésben, bevallás illetve ren-
delkező nyilatkozat nyomtatásában
segítségre van szüksége, forduljon bi-
zalommal az eMagyarország Pont
munkatársaihoz!

Adója 1%-ával támogasson
helyi, közhasznú tevékenysé-
get folytató civil szervezetet,
hogy az ennek segítségével

jobban és hatékonyabban lát-
hassa el feladatát!

Adója 1%-a is nagy segítség lehet!
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Recept
Cukkini (olasz
uborkatök)

Kissé érettebb tökből
könnyen készíthetünk
egy főzéssel 4 fajta ételt:

1. Cukkini ragu: Megtisztít-
juk a cukkinit és kockára vág-
juk (nem kell kiszedni a belét,
ez sűrűsít a magja is egészsé-
ges). Megfelelő méretű
edénybe tesszük, szórunk rá
őrölt köményt, őrölt borsot,
fokhagymaport, ételízesítőt,
sót csak kóstolás után. Mivel
levet enged csak kevés vizet
öntünk rá. Puhára főzzük,
amikor üvegesnek látjuk,
kész. Nagyon finom párolt
rizzsel. (Ha sok lett a rizs újra
hasznosíthatjuk)

2. Cukkini mártás: a már el-
készített megmaradt cukkini
ragut turmixoljuk (ha elfo-
gyott ugyanúgy elkészítjük) és
kész a mártás. Körete: párolt
rizs. burgonya, nokedli illetve
bármilyen sült-hús.

3. Cukkini püré le-
ves: Az alap ugyanaz,
a megmaradt ragut
turmixoljuk, felöntjük
kellő mennyiségű víz-

zel, ha kell ételízesítővel
ízesítjük. Tejszínes habarás,
illetve csak tejfölt keverünk
bele. Főtt tojással, pirított ke-
nyérkockával nagyon finom.
4. Cukkini pörkölt: Elkészít-
jük a cukkini ragut és a végén
őrölt piros paprikát teszünk rá,
így pörkölt lesz belőle. Min-
denféle köret jó hozzá: rizs,
burgonya, tészta, tarhonya,
vagy egyszerűen csak kenyér-
rel is ehetjük. Jó étvágyat
Maradék főtt rizs hasznosí-
tása: Kevés zöldségzöld, to-
jás, aki szereti apróra vágott
vöröshagyma pici liszt hozzá-
adással összegyúrjuk, vizes
kézzel gombócot formálunk,
zsemlemorzsába forgatjuk és
forró olajban kisütjük. Kész a
rizsfasírt, paradicsommártás-
hoz, bármilyen gyümölcsmár-
táshoz, cukkinimártáshoz fi-
nom és nem vész kárba a
megmaradt párolt rizs.

Csuka Sándorné

Összefogás és eredmény
(folytatás a címoldalről)

16 alkalommal biztosítottunk rendezvényt, 24 tanya-
programot tartottunk, 83 alkalommal felügyeltük az
általános iskolások reggeli biztonságát, 32-szer hív-
tak bennünket segítségül, 21 -szer pedig közös akciót
hajtottunk végre a rendőrséggel. 33 esetben figyel-
meztettünk olyan személyeket, akik valamilyen mu-
lasztást követtek el és végül - de nem utolsó sorban -
56-szor "adtuk le a drótot" gyanús gépjárművekről.
Feladataink ellátásában nagy segítség a rendelkezé-
sünkre bocsátott Opel személygépkocsi, amely nél-
kül eredményeinknek csak töredékét érhettük volna
el - a bűnelkövetések száma csökkenő tendenciát
mutatott az elmúlt évben. Sikerünk a tagok lelkiis-
meretes munkáján kívül az önkéntes segítőkön és az
önzetlen támogatókon is múlott, amelyért szeretném
külön köszönetemet kifejezni. Az önkormányzatra is
mindig számíthatunk; tavaly nem is annyira az
összeg nagysága, mint annak időzítése volt igazán
jelentős! Ennek magyarázata, hogy a támogatások
rendszere a polgárőrség esetében sem optimális; éves
költségeinket december 31 -ig realizálni kell. Ezért a
2012-es év eleje számunkra a túlélés jegyében zaj-
lott, mert a pályázati források csak később váltak le-
hívhatóvá - és éppen ezt a kritikus időszakot segített
átvészelni az önkormányzat támogatása.
Ahogyan eddig, úgy a jövőben is figyeljünk oda
egymásra! Részemről - ha úgy alakul - ígéretemhez
hűen el fogunk követni minden tőlünk telhetőt a to-
vábbi eredményes munkáért!

Jakus István parancsnok
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Írjon nekünk,
mi meg majd
közzétesszük!

A Hírlevél hamarosan a megjelenésének VIII. évfolyamához ér-
kezik. Elsődleges célja a közéleti-, gazdasági-, kulturális- vagy
sport témájú tájékoztatás, de ez nem zárja ki azt, hogy helyet
kapjanak az imént felsoroltakon kívül versek, rajzok, receptek is.
Erre már régebben is történtek próbálkozások; ez a számunk is
bizonyítja, hogy a jó ötletekre mindig "vevők" vagyunk! Ha szí-
vesen közzétenné alkotásait oldalainkon, jelentkezzen a Szer-
kesztőségben! Legyenek helyi rajzaink, verseink és receptjeink!

Egy kis matek
A fényképészetbe betér a matektanár.
- Erről a filmről szeretnék képet csináltatni.
- 9 × 13?
- 1 17. Miért kérdi?

Rambó
Kisfiú panaszkodik az anyukájának:
- Apa, Rambónak csúfolnak a suliban!
- Mi! ? Na, majd én beszélek az igazgatóval!
- Á, hagyd csak apa. Ez az én harcom…

Majdnem olvasható
Móricka nézegeti a kijavított dolgozatát:
- Tanár bácsi! Mondja, mit tetszett ide írni
pirossal az osztályzat mellé?
- Az áll ott, hogy írj olvashatóbban!




