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Minden olvasónknak Szép Karácsonyt,
Kellemes, sikerekben gazdag Boldog Újévet kívánunk!
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Körjegyzői tájékoztató
A Képviselő-testület 2007. november 28-án ülésezett. A
Képviselő-testület elfogadta a 2007. III. negyedéves
gazdálkodásról szóló beszámolót. A bevételek
teljesülése időarányos volt. A helyi adók teljesülése 54
%. Működési célú támogatásértékű bevétel 2,2 millió Ft,
ami
tartalmazza
a
közhasznú
foglalkoztatás
támogatását, e-Magyarország pontok támogatását,
2006. évben végzett dűlőút karbantartásra kapott
támogatást. A közösen fenntartott intézmények
működtetéséhez
Móricgát
község
rendszeresen
biztosítja a hozzájárulást. A kiadásokon belül a személyi
juttatások kifizetése a költségvetési rendelet szerint
történt. A dologi kiadások teljesülése 78,5 %. Szociális
juttatásokra 3,7 millió forintot költöttünk. Általános
tartalékba 3.052 ezer Ft került.
A testület tárgyalta a 2008. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót, ami a költségvetés tervezését
megalapozza.
A
kocepcióban
megfogalmazásra
kerültek az előző évekről áthúzódó feladatok, amelyek
költségeit jövőre is szerepeltetni kell a kiadások között.
Ide tartozik a digitális térkép használati díja, a regionális
hulladéklarakó megépítéséből eredő kötelezettségek.
Döntés született arról, hogy az intézményi társulás
keretében Jászszentlászlóval közösen
pályázatot
nyújtunk be a Szent László Általános Iskola bővítésére,
fejlesztésére. A bekerülési költség kb. 200 millió forint,
ennek 10 %-át kell önerőként biztosítani. A fejlesztés
során a tornaterem új tetőt kapna, kibővülne egy
lelátóval és színpaddal, valamint a főépület és a
tornaterem összekötésével 2 új tanterem épülne.
A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális
Hulladéklerakó
projekt
ügyében
is
határozott.
Közbeszerzési eljárást kell kiírni a hulladékszállítást
végző szolgáltató kiválasztására. A közbeszerzési
eljárás várható időtartama miatt csak hónapok múlva
kerül bevezetésre a hulladékszállítási közszolgáltatás,
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amit minden belterületi háztartásnak kötelező lesz
igénybe venni.
A testületi ülésen elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra
benyújtott kérelmek. 2 jelentkező volt, mindkét személyt
támogatta a testület.A támogatottak ösztöndíja három
részből tevődik össze, melyből havi 4000 Ft-ot a helyi
önkormányzat biztosít.
A
Képviselő-testület
korábban
csatlakozott
a
Kiskunmajsa által szervezett központi orvosi ügyelethez.
A közbeszerzési eljárás során egy ajánlat érkezett. Az
Emergency Service Kft. várhatóan 2008. február 1-től
biztosítja az ellátást. Ezért az önkormányzatnak évi
340.000 Ft-ot kell fizetni. A későbbiekben tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot arról, hogy pontosan mikortól kell a
kiskunmajsai orvosi ügyeletet igénybe venni a hétvégi
orvosi ellátás iránti igény esetén.
Kovács Tímea
körjegyző

AGRÁRKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ
Az őstermelők adózásával kapcsolatos
változások
Az Országgyűlés 2007. november 12.-i ülésén elfogadta
az egyes adótörvények módosításáról és az általános
forgalmi adóról (ÁFA) szóló törvényjavaslatot.
Az őstermelők számára ebből a legjelentősebb változás,
hogy adószámot kell kérniük 2007. december 31.-ig
az APEH-től a 07T101 számú adatlapon, amennyiben
még nem rendelkeznek adószámmal. (Az adóazonosító
jel és az adószám nem azonos fogalmak.)
A felvásárlási jegyen 2008. január 1.-től már szerepelnie
kell ennek az adószámnak is. Amennyiben az őstermelő
belföldi magánszemély felé értékesít – akitől
kompenzációs felárra nem számíthat – pl.: ha
piacon/vásáron vagy háztól értékesít, akkor már nem a
különös adózási mód alá tartozik, ekkor az ÁFA törvény
vonatkozik rá.
Az Áfa törvény előírásaiból adódóan általános szabály,
hogy minden piacra termelő gazdálkodó az ÁFA törvény
hatálya alá kerül. Értékesítési volumenétől/árbevételétől
függően választhat:
 Alanyi mentes: éves szintű 5 millió forint bevétel
eléréséig lehetőség van – ezen értékesítések
tekintetében
–
az
alanyi
adómentesség
választására, ez esetben ÁFÁ-t nem számít fel és
nem is igényel vissza. Az 5 millió Ft-os értékhatárba
nem számít bele a különleges jogállás alatt
megvalósított
értékesítés,
szolgáltatásnyújtás.(azaz a felvásárló felé való értékesítés)
 Általános szabályok szerinti adózást választ:
ÁFÁ-t számol fel, és vissza is igényelhet.
Az alanyi adómentesség választását azonban a
tárgyévet megelőző év december 31.-ig be kell jelenteni
az adóhatóságnak. Az erre szolgáló nyomtatvány a
08TAFA-E számú. (az említett nyomtatványok
kereskedelmi forgalomban nem kaphatók, az ABEV
programban való kitöltés után nyomtathatók és aláírva
beküldendők – nem elektronikusan-)
A különleges jogállás és az alanyi adómentesség (vagy
általános áfa-adózás) egymás mellett működik, azonban
a hozzájuk tartozó költségeket és bevételeket el kell
különíteni. Abban az esetben, ha valaki pl. egyéni
vállalkozóként
autószerelő,
emellett
végez
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mezőgazdasági termelői tevékenységet, nem kell
adószámot kérnie, mivel már van neki!
A családi gazdaságokkal és a közös őstermelő
igazolvánnyal gazdálkodók esetében állás foglalás még
nincs az adószám igénylésével kapcsolatban, de az
álláspont most az, hogy amennyiben nem csak egy
személy értékesít a „közösség” nevében, akkor aki
értékesít kell hogy adószámot kérjen. (ha pl. 2 fő
értékesít a családból, akkor kettőjüknek kell adószámot
kérni, mivel a másik személy adószámára nem
értékesíthet).
Fentiekből látható, hogy megszűnik annak a lehetősége,
hogy a mezőgazdasági termelő bizonylat nélkül
értékesítse terményeit, vagy szolgáltatását.
Még néhány figyelemre méltó változás:
- Kompenzációs felárat mezőgazdasági szolgáltatás
esetében csak az alkalmazhat, aki 100%-ban saját
tulajdonú eszközökkel végzi a tevékenységet.
- Az a felvásárló, aki nem fizeti ki a termelőtől
megvásárolt áru teljes vételárát, nem helyezheti
levonásba a kompenzációs felárat.
Fentieket figyelem felhívás érdekében adtuk közre a
teljesség igénye nélkül. Feltétlenül javasolom a gyors
körültekintő tájékozódást, különös tekintettel a határidő
(2007 dec. 31.) közelségére! Kérdéseikkel keressék az
APEH
ügyfélszolgálatát:
06/40/42-42-42,
ill.
könyvelőjüket.
Mák Sándorné

EGYHÁZI ROVAT
Karácsony ünnepére
Tisztelt Olvasók!
Newman bíboros gondolatait szeretném idézni:
“Milyen furcsa is vagy te ember! – Egyszer azért vagy
elégedetlen, mert Isten távol van tőled, máskor pedig
azért, mert túl közel jött hozzád. Egyszer az Isten
fönsége miatt panaszkodsz, máskor meg azért, mert
földig alázkodott. Belőled hiányzik az alázat, Ember!
Mikor hagysz már fel, hogy önmagadat tekintsd a világ
középpontjának? Mikor fogod végre megtanulni, hogy
az Isten végtelen? Végtelen, amikor a mennyben
uralkodik, és végtelen, amikor itt a földön szolgál. Mert
akkor
a
legmeggyőzőbb,
amikor
Gyermekké
alacsonyította magát.”
Sokszor elgondolkozunk, miért nagyobb ünnep nálunk a
karácsony húsvétnál, aminek nagyobbnak kellene
lennie! Azért talán, mert Jézust nem lehet kitörölni az
emberiség életéből, de a születést ünnepelni könnyebb:
egy gyereket nem kell túl komolyan venni. Húsvétról
csak komolyan lehet beszélni. Pedig a mai evangélium
nem véletlen János könyvéből. El akar gondolkodtatni a
szenteste édeskés hangulata után. Az Ige itt fekszik a
jászolban, - a világ őáltala lett, de mégis a gonoszság
titka marad, hogy a világ miért nem fogadja be őt, aki
fényt, kegyelmet, igazságot hozott. Egy néger
bölcsesség tartja: “Egy félszemű ember csak miután
egy vak emberrel találkozott – akkor mond köszönetet
Istennek”. Ehhez hasonló egy angol filmszínésznő
mondása, aki sokfelé járt a világban: „Sokan
megelégszenek kevéssel is – feltéve, hogy másoknak
még kevesebbje van”.
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Valóban hogyan lehet életünk Ura ez a Krisztus a mai
fogyasztói társadalomban, Az a Jézus, aki nem volt
sikeres, csak néhány embert tudott meggyőzni, de azok
is cserbenhagyják. Az a Jézus, aki szegényen születik,
aki elhagyatottan hal meg? A világ ma pedig szigorú
mércével mér. Észreveszem benne még a szépet és jót,
amit nem sikerrel, pénzzel mérnek? A világban való
érvényesülés arra tanít, hogy magamnak más mércét
állítsak fel, mint másoknak. Ha munkás vagyok, szidjam
a munkáltatót, a tőkéseket, az új kapitalistákat. Ha
bérlakásom van, a magas lakbért, aki ezt beszedi. Ha
viszem valamire, akkor a magam vagyona, háza,
kocsija magától értetődő, jogos. Viszont kinézem az
újgazdagokat, haragszunk rájuk, ha úszómedencéjük
van. Más a magatartásunk azokkal szemben, akik még
nem vitték annyira, vagy akiknek nincs saját otthonuk,
kocsijuk kertes házuk. Velük szemben jó szándékúak
vagyunk, ellátjuk őket jó tanácsokkal, fölényesek
vagyunk velük szemben. Ez mindig is így volt, így
marad a jövőben is. De vajon akkor miért jött el Jézus?
Ma is csak akkor értékeljük egészségünket, anyagi
biztonságunkat, ha olyanokkal találkozunk, akik
betegek, akiknek kevesebbje van, mint nekünk? Rá kell
döbbenünk, hogy rászorulunk a megváltásra, a világ
önmagától nem jó, bár Isten jónak teremtette, ezt
elveszítettük az eredendő bűn által. Jézus eljövetele
nélkül nem találnánk a boldogság útjára. Ha ezt hisszük
és hittel elfogadjuk, akkor már közelebb kerülünk a
találkozáshoz, a személyes karácsonyhoz. A karácsony,
rajongásunk a betlehemi Gyermek iránt, s benne az
isteni szeretet megsejtése még nem jelenti hitünk és
üdvösségünk beteljesedését. A karácsonyi éjszakába
bevilágító fénysugár csak útra indító, küldetést és
hivatást adó szózat, üzenet az angyalok éneke által. Ezt
az üzenetet meg kell tanulnunk Mária hitével fogadnunk,
hogy kitartsunk az úton, hűségesen és valóban
elérkezhessünk a dicsőség fényéhez. Mária alázatával
a szolgálat útját kell végigjárnunk. A Megtestesülés és
Születés még nem a teljes Krisztus esemény. Csak egy
bevezető rész Jézus tanításába. Még messze van az
üdvtörténeti beteljesülés, a cél, a dicsőség. Előbb
magának Krisztusnak kell végigjárnia a kereszt nehéz
útját, a teljes emberi sorsot. Krisztus után bennünk is
kell, hogy megszülessen egy új szemlélet, egy új élet.
Feltehetjük a kérdést: Mi is igazán a karácsony?
Az öröm igazi forrása, az hogy vendég jött a világba. A
karácsony nem valami, hanem valaki, s az egész
kereszténység személyre megy vissza és személyes
viszonyokban él tovább. A karácsony azt is üzeni, hogy
szívben és lélekben nekünk embereknek is közelebb
kell kerülnünk egymáshoz. Közelebb kell, hogy
kerüljenek a házastársak, testvérek, barátok, falubeliek
is egymáshoz. Talán húzódik köztünk egy vékony
válaszfal, vagy akad olykor egy kis idegenkedés.
Közelebb kell férkőzniük egymáshoz szülőknek és
gyermekeknek, akik közé egyre nagyobb meg nem
értések, türelmetlenségek vernek éket. Közelebb kell
kerüljünk egymáshoz mi emberek, mert közünk van
egymáshoz, ugyanannak az Atyának vagyunk
gyermekei és testvérei Krisztusban.
A karácsony az öröm üzenete. Az angyal örömre hívja
fel a pásztorokat. „Nagy örömet adok tudtul nektek és
majd az egész népnek!”(Lk 2,10). Ezt az örömet Jézus
ajándékozta nekik. Miként a pásztorok, mi is adjunk
választ az angyalszóra szívünkben és keressük a
kisded Jézust, s fogadjuk be szívünk jászlába!
Ó Jézus, szűzen született, szép rózsaszál! Kit lelkem
hideg jászolban szalmán talál. Ó Jézusom, Szent
Jegyesem, nyugodjál meleg szívemen, Én Kedvesem!
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Ó Jézus, ha már szállottál istállóba, Szívünket fektesd
magadhoz a jászolba! Ó Jézusom, Szent Jegyesem,
nyugodjál meleg szívemen, Én Kedvesem!
Ezzel a szép, régi énekszöveggel szeretnék mindenkit
megajándékozni és mindenkinek kegyelemben gazdag,
Istenben megbékélt, boldog Karácsonyt kívánni!

- Még jó, hogy van ez a kötés rajtad - mondja a szőke
titkárnő. - Különben biztos jól össze-vissza vagdostad
volna magad.

GYEREKEKNEK
Melyik szó illik a pontok helyére?

FUT...ÁS
KIO...ÍT
PAR...ÍT
RAB...ZT

Könyves Péter
Történelem-katolikus hittanár-kántor
szakos egyetemi hallgató

Ünnepi szentmisék:
30

Dec. 24., szenteste: 19 órakor Pásztorjátékot
adnak elő a bugaci hittanosok. 20 órakor Ünnepi
szentmise.
30
Dec. 25.: 9 óra, Ünnepi szentmise.
30
Dec. 26.: 9 óra, Ünnepi szentmise.
30
Dec. 30.: 9 óra, Ünnepi szentmise.
30
2008. jan. 1.: 9 óra, Újévi szentmise.

Ünnepi református istentisztelet:
December 25.-én /kedden/ 9 órakor lesz ünnepi
úrvacsora és istentisztelet.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Orvosi ügyelet
Dec. 15.-16.: Dr. Folberth György,
Szank, Béke u. 30.
Tel: 77/495-050 20/967-6528
Dec. 23.-24.: Dr. Rácz György,
Jászszentlászló, Katona J. u. 2/a
Tel.: 77/592-054
Dec. 25.-26.: Dr. Náray Tibor
Szank Béke u. 40.
06-20/31-55-608
Dec. 30. reggel 7 órától dec. 31. este 19 óráig:
Dr. Hajagos-Tóth Sándor,
Jászszentlászló, Alkotmány u. 9/a
Tel: 77/492-210, 30/94-36-936
Dec. 31. este 19 órától 2008. jan. 2. reggel 7 óráig:
Dr. Folberth György,
Szank, Béke u. 30.
Tel: 77/495-050 20/967-6528

Ha a helyes megfejtést behozod a szerkesztőségbe,
édességet kapsz jutalmul!

HÁZIASSZONYOK ROVATA
A bólé inkább szilveszteri ital, de Karácsony este is
kellemes kortyolgatni, és eszegetni belőle a finom
gyümölcsöket. Íme egy alaprecept:
Ananász bólé
Hozzávalók: 1 db ananász, vagy 1 nagy doboz
ananászkonzerv, 25 dkg porcukor, kevés narancsvagy citromhéj, 2 l fehérbor, 2 pohárka konyak és
ugyanannyi narancs likőr, egy üveg pezsgő.
Bóléstálba tesszük az ananászt és meghintjük a
porcukorral, hozzáadjuk a narancs- vagy citromhéjat.
Állni hagyjuk 1/2 óráig. Most 2 pohárka jó konyakot,
ugyanannyi narancslikőrt öntünk rá. Azután a
fehérbor következik. Lefedve 1 órára jégbe hűtjük,
majd egy üveg, szintén behűtött pezsgőt öntünk
hozzá. Úgy merjük a poharakba, hogy mindegyikbe
kerüljön az ananászból is.

Anyakönyvi hírek
November hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.

HUMOR
Kovács úr kórházba kerül. Kollégái meglátogatják, és
azt látják, hogy egy ágyon fekszik, tetőtől-talpig
bekötözve.
- Hát veled meg mi történt? - kérdi az egyik kolléga.
- Mentem az utcán, és egy szaladó gyerek meglökött,
emiatt nekiestem a kirakatüvegnek, ami persze
összetört.
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