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Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja
„ VÁ R Á L LO TT … S M OS T F ÖL D HA L O M… ”

2012.Január
Tisztelt Pusztaföldváriak!
Ismét egy új év előtt állunk, amihez mindannyijuknak sok jót kívánok!
Mit is hozhat nekünk ez az év? Vannak, akik mindig másoktól várják azt, hogy jobb legyen a
holnapjuk. Természetesen van ennek is alapja, hisz vannak az országnak választott vezetői, akiknek az a
kötelességük, hogy gondoskodjanak rólunk, biztosítsák a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen
szolgáltatások (egészségügy, oktatás, tűzoltóság, rendőrség, államapparátus stb.) biztonságos
működtetését. Kötelességük, hogy megvédjenek minket azoktól a behatásoktól, támadásoktól, amire a mi
szemszögünkből nincs rálátásunk, tehát nem tudunk rá felkészülni. Ezekkel szemben, a mi szintünkön
mindannyian, teljesen védtelenek vagyunk.
Az különbözteti meg a kormányalkotó embereket egymástól, hogy az egyik elénk áll és még ha ez
számunkra átmenetileg nehézségeket okoz, de megvéd a nagyobb vagy esetleg végzetes bajtól, - ezt
tapasztalhatjuk napjainkban - a másik pedig “elegánsan“ félreáll, szabad utat ad a rablásnak, mondván,
hogy “egy igazi demokráciában nem lehet korlátozni a “szabadságot”.
A mi felelősségünk, hogy ezt megértsük, és ha kell, ideig-óráig tűrjünk, mert ez a kulcsa a
gyerekeink jobblétének.
Mindez azonban hiábavaló, ha nem alakítunk ki magunk körül egy olyan életteret, ami a szűkebb
“ hazánkat” képezi. Ennek is van védekező ereje, és aki ebben a közösségben megtalálja a helyét,
élvezheti annak jótékony hatásait. Egy ilyen kis faluban is, mint Pusztaföldvár, ki lehet alakítani azt a
miliőt, amiben az itt lakó jól érezheti magát és egyben védelmet kaphat a bajban. Ehhez azonban már
nem elég másra várni! Ezen a szinten már mindannyiunk tevékeny közreműködésére szükség van! Kiére
kevésbé, kiére nagyobb mértékben. Mindannyiunknak meg van a helye és ennek megfelelően a saját
szerepe ebben a kis “társadalomban”. Még annak is, aki semmilyen közéleti tevékenységet sem folytat. Ő
azzal járul hozzá a falu jövőjéhez, hogy rendbe tartja a házát és annak környékét, jelzi ha olyan problémát
észlel amiről csak Ő tud, de az olyan, amit nem tud megoldani, figyelmezteti azokat az embereket, akik
megfeledkeznek arról, hogy közösségben élnek és olyat cselekszenek, amit nem szabad, például
szemetelnek és azzal, hogy úgy él, - ami főleg itt falun elvárható - miszerint az egészségi állapotához
mérten dolgozik, ellátja önmagát és családját, ezzel szerezve emberhez illő méltóságot magának !!!
Még mindig sokan hiszik azt, hogy nem az öngondoskodás az első. Nem véletlenül született az a
közmondás, ami így szól “ segíts magadon, Isten is megsegít”.
A hangyák “társadalmában” azt a dolgozót, amelyik henyél vagy lop a másiktól, egyszerűen kidobják.
Én azt kívánom településünk minden emberi méltósággal élő tagjának, hogy egyszer jussunk el oda,
hogy ne legyenek közöttünk olyanok, akiket legszívesebben a hangyákhoz hasonlóan kidobnánk a
faluból.
Tisztelettel :
Dr Baranyi István, polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁRÓL
Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok!
Tisztelt Olvasók!
Pusztaföldvár Község Önkormányzata a településen élők
szociális alapellátásáról a hatályos jogszabályoknak
megfelelően gondoskodik. A szociális segítségre
szorulókért érzett felelősségtől vezérelve alkotta meg a
helyi szociális rendeletet.
Vannak olyan szolgáltatások, amelyek az Orosházi
Kistérségi együttműködés keretében valósulnak meg: a
családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat és a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A települési Önkormányzat által nyújtott szociális
alapszolgáltatások:
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás.
A szociális szolgáltatási tevékenység alakulását és a
település demográfiai helyzetét megvizsgálta a képviselő
testület és szükségesnek látják a házi segítségnyújtás
szolgáltatásának
eljuttatását
a
lakossághoz
és
határozatukban a házi segítségnyújtás térítési díj
mentességéről is döntöttek.
A házi segítségnyújtási szolgáltatásban az életkoruk,
pszichiátriai betegségük, fogyatékosságuk, vagy
szociális rászorultságuk miatt részesülhetnek a
pusztaföldvári lakosok.
A házi segítségnyújtási szolgáltatás feladata, hogy a
szolgáltatást igénybe vevő személy lakókörnyezetében
biztosítsa
- az önálló életvitel fenntartása érdekében az alapvető
gondozási-ápolási feladatokat,
- közreműködjön az önálló életvitel fenntartásában,

- közreműködjön az ellátott testi higiénéjének és a
lakókörnyezetében
a
higiénés
körülmények
megtartásában,
- nyújtson segítséget a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetve elhárításában.
A házi segítségnyújtásban dolgozók kötelessége
továbbá az egészségügyi intézményekkel, szociális
intézményekkel és szolgáltatókkal, valamint a
fenntartó önkormányzattal való együttműködés és az
információ áramlás segítése az ellátottak érdekében.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes.
A kérelem benyújtása után a gondozási szükséglet
vizsgálatát és a szociális rászorultság vizsgálatát írja elő a
szociális törvény.
Nem kell a szociális rászorultságot vizsgálni
- az egyedül élő 65. év feletti személy
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy esetében
- a kétszemélyes háztartásban élő 65. életév
felettiek, ill. súlyosan fogyatékos, vagy
pszichiátriai betegek esetében, ahol az
egészségi állapot indokolja az ellátás
folyamatos biztosítását.
A rászorulók jelentkezhetnek személyesen, vagy írásban a
Polgármesteri hivatalban Berkiné Gágyor Szabinánál,
vagy telefonon a 06-20-77 11 904-es és a 06-68/422-000
telefonszámon. Az érdeklődők kérdéseire szívesen
válaszolnak a gondozónők és jómagam is.
Pepó Jánosné , a szociális ellátás mb.szakmai vezetője
Tel: 06-20-938-29-23

A TELINET KFT TÁJÉKOZTATÁSA
Tájékoztatjuk előfizetőinket, hogy fejlesztéseink idén is folytatódnak. 2012 során az internet sávszélességet bővítettük
és az árakat is sikerült csökkenteni. Most több lépcsőben tervezünk változtatásokat, fejlesztéseket. Még január során
új ismeretterjesztő műsorok jelennek meg kínálatunkban (DIGI World, DIGI Life, DIGI Animal World) az
alapcsomagban és nem jár árváltozással sem. További műsorok és új csomagok indítását tervezzük tavasz végén nyár elején, digitális formában is. A Puszta tv csatornáján helyi eseményekről láthatnak összefoglalókat. A
televízióban a közmű-adó kapcsán elhangzottak nem fenyegetik Pusztaföldvár ellátását, a törvényalkotó a kis cégek –
kis települések esetében az új adónak csak egy részét veti ki, így ez nem okoz ellátási zavart. Cégünk a téli
időszakban, tekintettel a lakosság fűtési költségeire még inflációkövető áremelést sem tervez.
A TELINET NEW KFT EREDMÉNYEKBEN, ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN PUSZTAFÖLDVÁR
LAKOSAINAK ÉS SZERETETTEL VÁRJA ÚJ ELŐFIZETŐIT!
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www.tudasodajovod.hu

Tisztelt Pusztaföldvári Érdeklődők!
95-98%-os támogatás keretében idegen nyelvi és
informatikai képzésekre ad lehetőséget a „TÁMOP
2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése" című kiemelt pályázat.
Bárki jelentkezhet:
• aki elmúlt 18 éves,
• nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott
középiskolai és felsőoktatási hallgatói jogviszonya,
• nem vesz igénybe más, azonos témájú európai uniós
képzési támogatást.
Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek,
maximum bruttó 90.000 Ft képzési keretösszeg
felhasználására válik jogosulttá. Az önrész mértéke
hátrányos helyzetűek esetén 2% (1800Ft).
A program keretében nyelvi képzésre kezdőtől a
középfokig, informatikai képzésre (Internet használat,
elektronikus ügyintézés, levelezés, blog, skype…
használatának elsajátítása) kezdőtől a haladó szintig lehet
jelentkezni.

Képzések az eMagyarország Pontokon eTanácsadók
munkájának
a
bevonásával
fognak
történni,
Pusztaföldváron a Teleházban és a Községi Könyvtárban.
Jelenleg eTanácsadó mentori feladatait településünkön
Móré Erzsébet és Laduver Márta látja el.
A képzésen részt venni szándékozóknak regisztrálni
kell magukat, a regisztráció menetében szívesen állunk az
Önök rendelkezésére.
Amennyiben a támogatott képzés lehetősége felkeltette
érdeklődését, kérjük csupán igényfelmérés céljából, hogy
töltse ki a Hírmondóban található űrlapot. A kitöltött lapot
a polgármesteri hivatal folyosóján elhelyezett dobozba
vagy a könyvtárban adhatja le.
A képzésekről a regisztrációt követően tájékozódhat a
jelenleg választható képző intézményekről és induló
tanfolyamokról. A képzések köre folyamatosan bővül.
Bővebb felvilágosítást érdekében keressenek bennünket
bizalommal:
Móré Erzsébet és Laduver Márta

PUSZTAFÖLDVÁRI TELEPÜLÉSSZOLGÁLTATÓ KFT
HÍREI
Ezúton szeretném megköszönni fő támogatóinknak,
segítőinknek a 2012 évben nyújtott segítséget!
Köszönet a SONI HÚS Kft-nek, Aranykalász Tsz-nek,
Baranyai
Lajosnak,
Pusztaföldvár
Község
Önkormányzatának!!
Köszönet mindazoknak, akik segítik munkánkat, könnyebbé
teszik mindennapjainkat, segítenek traktort szerelni, sertéseket
a vágóhídra szállítani, apró meghibásodásokat elhárítani,
köszönet azoknak, akik zöldséggel, gyümölccsel járultak
hozzá a konyha működéséhez!
Köszönet a Kft. dolgozóinak, akik precíz, pontos munkájukkal
hozzájárulnak a sikerhez, a település fejlődéséhez, a finom
ételek előállításához!
2013-ra is kívánunk mindenkinek Boldog Új Évet,
egészséget, eredményt a munkájukban!
Dr. Baranyiné Lantos Erika
Ügyvezető

MAGMAG-HÁZ HÍREK
A MAG-HÁZ Egylet
tagjai nevében szeretnék
Boldog, Eredményekben
gazdag Új Esztendőt
kívánni minden kedves
pusztaföldvári lakosnak!

Molnár István
Elnök
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ÚJRAÉLESZTŐŐ KÉSZÜLÉK
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
Kedves pusztaföldvári Lakosok!
A decemberi Hírmondóban tájékoztattuk Önöket, hogy
lakossági összefogásnak köszönhetően összegyűlt az
életmentő készülék ára. December hó közepén a ZOLL
AED Plus típusú defibrillátor készülék megvásárlásra
került és január 6-án vasárnap 13.30 órakor lesz az
ünnepélyes átadása.
Az oktatások időpontjai:
2013. január 6. vasárnap:
9 óra délelőtti oktatás kezdete
13.30 Ünnepélyes átadás
14 óra délutáni oktatás kezdete
2013. január 7. hétfő
9 óra délelőtti oktatás kezdete
Kérjük Önöket jelezzék előre, hogy melyik oktatáson
szeretnének részt venni.
Jelentkezni lehet :
Mátó Józsefné 06/20/98-22-740-es
telefonszámon
Laduver Márta 06/20/77-11-938-as
telefonszámon
e-mail-ben: laduvermarta@gmail.com
Várunk minden érdeklődőt!

TESTÉPÍTŐŐ TEREM
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
Sokunk nagy örömére az új év első napjaiban átadásra
kerül a művelődési házban kialakított konditerem.
Az ünnepélyes átadás időpontja: 2013. január 7.
hétfő 18 óra, melyre várunk minden érdeklődőt.
A megnyitás napjától megbízási szerződéssel Tóth
László, pusztaföldvári lakos fogja a teremgondnoki
feladatokat ellátni.
A testépítő termet meghatározott szabályok megtartása
mellett lehet használni.
A terem használati díjai:
Havi bérlet: 3000Ft
12 alkalomra szóló bérlet: 2500Ft
Egy alkalomra szóló jegy: 500Ft
A testépítő terem nyitva tartása:
hétfő: 9-20 óráig
kedd, szerda, csütörtök, péntek: 9-18 óráig
szombat, vasárnap: 10-20 óráig
Első nyitva tartási nap: 2013. január 8. kedd

Megy az eke, szaporodik a barázda,
mintha
egy
könyv
íródnék
olvasásra...”
Ez volt a mottója a 2012. szeptember 22-23-án, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Ramocsaháza
határában megrendezett szántóversenyeknek. Az
orosházi Try-Béta két gépésze vet részt a versenyen,
ahol a IV. kategóriában harmadik helyezést értek el.
Gregus György (Pusztaföldvár) a gépben ült, László
Sándor pedig instrukciókkal segítette a kezelőt.
Szigorú versenyszabályzat volt, nemcsak a szántás
minőségét, hanem az időt is figyelték, és minden
hibáért büntetőpont jár. A megmérettetést egy
felkészülés előzte meg, közel egy hetet gyakoroltak a
verseny előtt. A minisztériumi kitüntetéssel köszönték
meg a Try-Béta Kft. munkáját.
A Gödöllői Egyetem dísztermében vehette át
kitüntetését Dominkó Zsolt a Try-Béta Kft. egyik
tulajdonosa és Gregus György pusztaföldvári
gépész. Ezúton gratulálunk mindkettőjüknek!

Hétköznap és hétvégén rendelési időn kívül
(hétköznap du. 16 óra után) a központi
orvosi ügyelet elérhetősége:
68/411-200

Dr. Sin Zoltán hatósági állatorvos telefonos
elérhetősége:
30/9382-414
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E VA N G É L I K U S H Í R E K
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
Az új évben is vasárnaponként de. 9 órakor tartunk
istentiszteletet a Rákóczi u. 30. szám alatti új gyülekezeti
házunkban. A hónap első vasárnapján az istentisztelet keretében
áldást kapnak azok, akik abban a hónapban ünneplik
születésnapjukat. A hónap második vasárnapján úrvacsoraosztás is
van.
Sokan nem is sejtik, mekkora kincs a vasárnapi istentisztelet
lehetősége. Hisszük, hogy a közösséghez tartozás erőt ad a
mindennapok során. Nem csak táplálkozhatunk a prédikációban
kapott üzenetből és az úrvacsorában a bűnbocsánatot vehetjük
magunkhoz, hanem a közösségünkhöz tartozás is erőt ad a
hétköznapok terheinek elviseléséhez. Gyülekezetünk nyitott
mindenki számára, örömmel látunk mindenkit alkalmainkon. A
legkisebbek számára gyereksarkot alakítottunk ki játékokkal,
könyvekkel, kifestőkkel. Bátorítunk mindenkit, hogy látogasson el
valamelyik istentiszteletünkre.

A 2 013. ÉV BIBLIAI IGÉJE:

„Mert nincsen itt a földön maradandó
városunk, hanem az eljövendőt
keressük.” (Zsidókhoz írt levél 13,14)
A mondat kifejezi, hogy a keresztény
ember nem csak a földön építkezik,
hanem a távolabbi jövőre is gondol.
Reménységünk, hogy ha hitből élünk,
a földi élet vége nem végállomás,
hanem csak „átszállás” az Isten
országába.

ÓVODAI HÍREK
Decemberrel bekopogtatott ablakunkon az év egyik
legszebb ünnepe, a Karácsony. Gyermekeinket nagy
várakozással töltötte el az Advent időszaka. Mindenki
próbált ebben a hónapban jót cselekedni, hiszen ez a
hónap a „jó cselekedeti pontok” gyűjtéséről szólt.
Dec. 01-jén Színház látogatáson vehettek részt
nagycsoportos gyermekeink, a Mici-Mackó csoport,
amit az iskola igazgatója szervezett meg és a
Művelődési Ház adott neki otthont.
Dec. 05-én Szent Miklósra emlékeztünk Blősz Attila
plébános úr és Oláh János hitoktató segítségével, Ovis
mise keretein belül.
Dec. 06-án Óvodánkba is ellátogatott a Mikulás bácsi,
aki csoportonként látogatta meg gyermekeinket és
osztotta szét a csomagokat. Ez a rendezvényünk nyitott
volt a szülők számára is, akik élni szerettek volna ezzel,
azok megnézhették műsorunkat, és szeretettel vártuk a
tavasszal hozzánk érkező ovisainkat.
Köszönjük a „Mikulás bácsi” látogatását!
Dec. 12-én Lelki perceket tartottunk óvodánkba, ahová
szeretettel vártuk a szülőket Blősz Attila plébánossal
együtt. Kötetlen beszélgetésen vehettünk részt a szeretet
ünnepéről.
Ez a beszélgetés felszabadult formában történt, jól
éreztük magunkat. Reméljük, hogy a legközelebbi
beszélgetésen, amelyet Húsvét előtt szeretnénk
megtartani, több érdeklődő szülő vesz részt.
Dec. 15-én Hagyományainkhoz híven gyermekeinkkel
közösen feldíszítettük óvodánkban a fenyőfát.
Köszönjük szépen Jakab Richárdnak és Tóth Mariannak
a fenyőfát!

Dec. 20-án Közösen készítette el minden csoport a
karácsonyi süteményeket, amelyek sütésében a szülők is
részt
vehettek.
Készítettünk
bejglit,
linzert,
gyümölcskenyeret, sós süteményt, kókusz golyót stb.
Miközben a csoportokban lázasan készítették a gyerekek
a süteményeket, halk csengőszóra megérkezett hozzánk
a
Jézuska, aki a karácsonyfa alá rejtette az ajándékokat. A
gyerekek lázban égve és csillogó szemmel tekintették
meg az ajándékokat, majd kibontották és önfeledten
játszottak az új játékokkal.
Köszönjük Puskás Tibor igazgató úrnak, hogy lehetővé
tette, hogy a fa alá játékok kerüljenek.
Karácsonyi Ünnepségünket december 25-én a
Művelődési Házban tartottuk meg.
Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlásokat, amiket
kaptunk:
- Harangos – Éri Kft. Zsótérné Piroskának a
15.000 Ft-os felajánlását a Mesevár Óvoda
Alapítványnak. Az általa adományozott
pénzből
könyveket
vásároltunk
a
gyermekeink számára.
- Nagyboldog
Asszony
Katolikus
Egyházközösség, Sódarné Marika néninek a
szaloncukor felajánlását.
- Kiss Jánosné Julika néni Orosházáról
gyermekeink számára plüss állatokat és saját
maga készített fenyőfa díszeket ajándékozott
óvodánknak.
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Csönde Ferencnek és feleségének a
szaloncukrot,
amit a gyerekeknek
felajánlott.

-

A Gondozási Központ dolgozóinak és az
időseknek a pet palack felajánlását.
- Hevér Péternének és László Évának a
sütemények
készítéséhez
felajánlott
hozzávalókat.

2013. JANUÁR

Mindenkinek köszönjük, akik gyermekeinket, óvodánkat,
egész évben támogatták!
ÁLDOTT, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
MINDENKINEK AZ ÓVODA DOLGOZÓI ÉS A
GYEREKEK!

Megnyerte a Békés Megyei Hírlap
Kupát csapatunk!
Békéssámsonban szerepelt csapatunk, a Békés Megyei
Hírlap Kupán, 2012. december 22. -én, ahol hat csapat mérte
össze tudását. Szeretnénk megköszönni az idén 15 éves
pusztaföldvári Harangos - Éri Kft CBA Üzletház vezetőinek ,
hogy támogatták csapatunkat, amelynek köszönhetően
eltudtunk utazni a békéssámsoni tornára.
A nap folyamán első mérkőzésünket a Szentetornyai
Amazonok ellen játszottuk. Ellenfelünk hamar vezetéshez
jutott, az előnyüket a félidőig meg is tartották, de csapatunk a
második játékrész elején Szivák Renáta révén egyenlíteni
tudott. A mérkőzés további részében kiegyenlített játék folyt,
gól már nem született, így igazságos 1-1 -es döntetlennel zárult
a meccs.
A második meccsen a Mezőberény volt az ellenfél. Nagyon jól
kezdtünk, már a mérkőzés elején 2-0 -ás előnyre tettünk szert,
Szivák Renáta duplázott. A szünet után alább hagyott a
figyelmünk, így a berényi lányok a szépítés után, az utolsó
percben kiharcolták a pontoszkodást.
A következő mérkőzés a házigazda Békéssámson ellen volt. A
csarnok ekkorra már teljesen megtelt, így sok néző előtt
játszottak a csapatok, ami a játékosokon is meglátszódott,
hiszen igazán hajtós meccs alakult ki. A mérkőzés vége előtt
két perccel Szivák Renáta szép egyéni megmozdulás után
bombagólt rúgott, amivel megnyerte csapatunk az összecsapást.
Ezzel a győzelemmel a csapat harcban lehetett a
kupagyőzelemért, de ehhez le kellett győzni a Békéscsabai
Wanted SC csapatát. Jó mérkőzésen, rengeteg helyzet alakult ki
mindkét csapat előtt, de gól mégis csak egy született, melyet a
földvári lányok rúgtak. Szivák Renáta szögletére Dénes
Zsuzsanna remek ütemben érkezett, és belőtte a labdát,
megszerezve ezzel a három pontot.
Az utolsó, Battonya elleni mérkőzésen győzelem esetén az élen
végezhetett csapatunk. A lányok teljesen felpörögve végig
támadták a mérkőzést, aminek meg is lett az eredménye, hiszen
már a félidőben 2-0 -ra vezettünk. Először gyönyörű támadás
végén Kozma Kitti talált a kapuba, majd Szivák Renáta
duplázta meg az előnyt, ami a második félidőben már nem
változott.
Ezzel a pusztaföldvári csapat megnyerte a Békés
Megyei Hírlap Kupát. Második helyen a Szentetornyai
Amazonok, harmadik helyen pedig a Békéscsabai Wanted SC
végzett! Gratulálunk nekik is!

A torna végeredménye:
1. Pusztaföldvári NLSC 11 pont (7-3)
2. Szentetornyai Amazonok 9 pont (8-3)
3. Békéscsabai Wanted SC 8 pont (8-5)
4. Battonya 5 pont (9-13)
5. Mezőberény 3 pont (11-14)
6. Békéssámson 2 pont (6-11)
A csapat tagjai Békéssámsonban: Szűcs
Diána, Szivák Renáta, Valaczkai Léna, Kozma
Kitti, Dénes Zsuzsanna, Szabó Anita, Kozmáné
Éva, Kozma Éva.
Edző: Szivák László, Sárközi Sándor.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Hírmondó februári számába a hirdetéseket
és cikkeket január 25-ig kérem beküldeni az
Önkormányzati Hivatalba.
a szerkesztő
Felelős kiadó:
Pusztaföldvári Községi Önkormányzat
Képviselő Testülete
Engedélyszám:
2.2.4./1568/2003.
Nemzetközi azonosítószám:
ISSN 2061-0874
Szerkeszti:
Csatlósné Balog Anikó
A következő oldalakon az idegen nyelvi és
informatikai oktatás űrlapja található.

Igényfelmérő lap
Az igénylő adatai
Neve: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Korcsoportja:

18 – 45
45 fölött

Telefonszáma: _________________________________
________________________________
E-mail címe: __________________________________
________________________________
Kapcsolatfelvétel helye: _________________________
Kapcsolatfelvétel időpontja: ______________________
Első nyelv keretében preferált nyelv:
Els nyelv keretében preferált képzési szintje:
Első
(Jelölje X-el)
(Jelölje X-el)
angol
A1
német
A2
francia
B1
spanyol
B2
olasz
orosz
egyik sem
Első nyelv keretében preferált egyéb nyelv:_____________
Első nyelv keretében preferált képzési ideje 2013-ban
2013 ban (csak hónap)_______________
Kíván-e második nyelvet is tanulni? Kérem húzza alá! igen
nem
Ha igen, akkor milyen nyelvet?______________ Milyen képzési szinten?______________
Második nyelv keretében preferált képzési ideje 2013-ban
2013 ban (csak hónap)______________
Kíván-ee harmadik nyelvet is tanulni? Kérem húzza alá! igen
nem
Ha igen, akkor milyen nyelvet?______________ Milyen képzési szinten?______________
Harmadik nyelv keretében preferált képzési ideje 2013-ban
2013 ban (csak hónap)_____________
INFORMATIKA
IKT 1. preferált képzési szintje
IKT 0-1
- kezdő szint
IKT 1-5
- haladó szint
Egyik sem
IKT 1. preferált képzési ideje 2013-ban
ban
Húzza alá!
Január, Február, Március, Április, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November,
December, Egyik sem

www.tudasodajovod.hu

Igényfelmérő lap
Ha másik szintű képzésen is részt kíván venni ezután:
IKT 2. preferált képzési szintje
IKT 0-1
IKT 1-5
Egyik sem
IKT 2. preferált képzési ideje 2013-ban:
ban: Húzza alá!
Január, Február, Március, Április, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November,
December, Egyik sem
Egyéb preferált IKT képzés megnevezése:____________________________________megnevezése:____________________________________
Egyéb IKT preferált képzési ideje 2013-ban
2013
Húzza alá!
Január, Február, Március, Április, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember,
Szeptember, Október, November,
December, Egyik sem
Elsődlegesen
dlegesen preferált képzési helyszín ( település neve):________________________________________
irányító száma:___________
Másodlagosan preferált képzési helyszín ( település neve):_______________________________________
neve):________________________
irányítószáma:_________
Egyéb adatok(nem kötelező)
Neme:________
Életkora:______
Legmagasabb iskolai végzettsége:______________________________________________
Lakcímének régiója: Válasszon!
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Nem kívánom megadni
Lakhelyének irányítószáma:__________________
„Tájékoztatom, hogy önkéntesen megadott személyi adatait az adatkezelés és adattovábbítás
adattov
során az NT
Nonprofit Kft. a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalhoz továbbítja oktatási ajánlat Ön részére történő
történ
megküldése céljából. Tájékoztatom továbbá, hogy a rögzített adatok a projekt végén (2014. október 30.)
törlésre kerülnek.”
Köszönöm a válaszadást!
A kitöltött igényfelmérő lapokat a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtődobozba
gy
dobozba vagy a községi
könyvtárba szíveskedjen bedobni!
Telefon: 06/20/5239026 E-mail: erzsebet.more29@gmail.com
06 20 7711938 E-mail:
mail: laduvermarta@gmail.com
Hívjon! Segítek!

www.tudasodajovod.hu

