
ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 7. évf. 12. szám 2003. december 50 Ft

Karácsony
A Karácsonyról beszélni nehéz. Nehéz, számára a Gondozási Központra, a tudás, szó-

mert most hetedik éve megjelenõ újságcik- rakozás iránt érdeklõdõknek a Könyvtárra és 
künkben szinte mindent elmondtam már róla. a Mûvelõdési Házra, kárelhárításban érintett 
S különösen elmondtak már mások nagyon lakótársainknak a Tûzoltóságra, a közbizton-
sokat, s így minden gondolat közhelyesnek ság terén rendõrségünkre, az életfeltételek biz-
tûnhet. Ezért nagyon fontos, hogy csak olyas- tosításának különbözõ területein megjelenõ 
mit mondjon el az ember, amiben személy kiszolgálási igényekkel kapcsolatosan a szol-
szerint is hisz és minden napjaiban megél. gáltatókra és vállalkozókra, a hívõknek az 

Nehéz azért is beszélni róla, mert minden egyházakra, a település életét befolyásoló leg-
embernek más-más értékeket jelenít meg a fontosabb döntések meghozatalában a 
Karácsony. Képviselõtestületre. Mindenkinek minden-

Most inkább azt próbálom megfejteni, mi a kire, aki a felsorolásban szerepel, vagy a tel-
Karácsony titka? A hívõk úgy tudják, az iste- jesség igénye nélkül a felsorolásból kimaradt. 
ni szeretet: az Isten emberré lett. Ráadásul Ezzel az összefogással, ezzel az együvé tarto-
azért jött, hogy szolgálja az embereket, hogy zással tudtuk biztosítani ez évben is a telepü-
megmutassa a szeretet útját, ahogy a hí- lés mûködõképességét, elvégezni jelen-
võk mondják: megváltsa életün- tõs fejlesztéseinket és gondokkal te-
ket. Felséges gondolat ez, ame- li költségvetést várva készülni a 
lyet csak a hit tesz érthetõvé, 2004-es évre.
és azt hiszem, a nem hívõk Karácsonyi köszöntõm már 
is  ez t v ál as zo lj ák  a december elején megjelenik, 
kérdésre: a Karácsony tit- remélem, hogy Mikulás kör-
ka a szeretet, a szeretet, nyékén gyermek mosolyok 
mely értelmet ad az lesznek a lakásokban, 
életünknek, amely abból a Karácsonyra - a jelenlé-
fe li sm er és bõ l tá pl ál - võ szegénység mellett - 
kozik, hogy valakinek lesz  karácsonyfa  a  
szük sége  van házakban, vagy egy 
ránk. Amikor az fenyõág, s legtöbb he-
ember szeret, olyan- lyen bárminemû aján-
kor fütyül a szuvere- dék, mely a cikkben 
nitásra, csak így lesz képes megfogalmazott: „szüksé-
arra, hogy saját szempontjain túl- günk van egymásra.” - gondolat megjelenítõ-
látva akar olyan körülményt teremteni önma- je.
ga körül, amely nem forradalmakkal és Ünnepeljük együtt is a család ünnepeként 
törvényekkel, nem többségi szavazatokkal számontartott Karácsonyt falufenyõ-állítási 
jön létre, hanem úgy, hogy rájövünk, szüksé- ünnepségünkön 2003. december 22-én 16.00 
günk van egymásra. Ez nyilván így van ott- órakor a Községháza elõtti parkban. 
hon a családban, szükségünk van párunkra, Önkormányzatunk, az újság szerkesztõ kol-
gyermekeinkre, unokáinkra, szomszéda- lektívája nevében kívánok Abádszalók min-
inkra, jó barátainkra, rokonainkra, Abád- den polgárának szeretetteljes, békés, nyugodt 
szalókon így van szükségünk minden lakó- Karácsonyt, egészséget, boldogulást az 
társunkra. Így van szüksége gyermekintéz- újesztendõben!
ményeinkben az ott dolgozókra, ügyes-bajos 
dolgaink intézésében a hivatali apparátusra, Bordás Imre
betegeink gyógykezelésében az egészség- polgármester
ügyben tevékenykedõkre, idõs embereink 
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Tájékoztató

Abádszalók Nagyközség Képviselõtestületének munkájáról

Egyetlen, de lényeges napirendi pont döntését. Idõközben november 17-én a 
megtárgyalására került sor a november 12-én Legfelsõbb Bíróság elutasította Tiszafüred 
megtartott soronkívüli Képviselõtestületi Város keresetét, jogszerûnek ítélve a Kft. 
ülésen. A napirend témája a Tisza-Víz Kft.- létrehozását, mûködését.
ben kialakult helyzetrõl szükséges álláspont 
k i a l a k í t á s a  v o l t .  M i n t  k ö z t u d o t t ,  
t e l e p ü l é s ü n k ö n  a z  i v ó v í z  é s  Tisztelt Olvasók!
szennyvízszolgáltatást a tiszafüredi székhelyû 
Tisza-Víz Kft. biztosítja. A Kft. a Víz és Tekintettel arra, hogy csupán egy napirendi 
Csatornamû Részvénytársaság megszûnése pont megtárgyalására került sor testületi 
után jött létre, a környékbeli tíz települési ülésünkön, had hívjam fel a figyelmet egy 
önkormányzat alapításával. Tiszafüred Város jogszabályváltozásra, nevezetesen a 
Önkormányzata a mûködés során több 150/2003. (IX. 22.) Kormány rendeletre, 
esetben fölvetette a mûködtetés más irányú amely a magánszálláshelyek idegenforgalmi 
lehetõségét. Nevezetesen Tiszafüred célú hasznosításáról rendelkezik. A rendelet 
egyszemélyes Kft-ben kívánta üzemeltetni 2004. január 01-jén lép hatályba, és az 
vízi közmûveit. A közmûvagyonon túl a Kft. elõzõekhez képest több módosítást tartalmaz. 
tulajdona a Tiszafüredi Termál Kemping, Ilyen például:
melyet több esetben Tiszafüred Város kívánt - hogy egy címen csak egy személy (közös 
megszerezni. Ismételten javaslattal állt elõ háztartásban élõ személyek közül az egyik) 
Tiszafüred Város vezetése, mely javaslat végezhet szállásadói tevékenységet, 
lényege az volt, hogy a Kft. vagyonát kettõ - a tárgyévet követõen január 30-ig jelenteni 
önálló Kft-ben üzemeltesse tovább. Az egyik kell írásban a jegyzõnek a fogadott vendégek 
Kft. a közmûvagyont (víz és szennyvíz) a és az általuk eltöltött vendégéjszakák adatait 
másik Kft. a fürdõt és kempinget mûködtette külföldi és belföldi bontásban,
volna. Amennyiben a tíz település ehhez - a vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyi 
hozzájárult volna, Tiszafüred Város elállt év végén lezárni, és január hó 15. napjáig a 
volna a pertõl, melyet évekkel ezelõtt indított jegyzõvel záradékolni,
a Kft. jogszerûtlen megalakulása miatt. A - amennyiben a szállásadó tevékenységét 
perindítás érve az volt, hogy a vízi közmû megszünteti, azt írásban 15 napon belül 
vagyon  forga lomképte len ,  így  az t  köteles a jegyzõnek bejelenteni.
jogszerûtlenül vitték be az önkormányzatok a A jogszabály változásból csak egy pár 
Kft-be. A jelenlegi állásfoglalás kialakítására gondolatot emeltem ki, kérem, amennyiben 
azért volt szükség, mert a Legfelsõbb Bíróság fizetõ  vendéglátással szállásadással 
az ügyben november 17-én döntést hozott, így foglalkozik, keresse fel a Polgármesteri 
ezt megelõzõen állhatott volna el a pertõl Hivatal ügyintézõjét.
Tiszafüred Város.

Képviselõtestületünk nem járult hozzá a Ballagó László
jelenlegi Kft. szervezeti változtatásához, úgy jegyzõ
döntött, hogy inkább megvárja a bíróság 
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ELHUNYT
Fehér Istvánné (Fûtõ Ilona) 80 éves

Antal Imréné (Ökrös Rozália) 71 éves

Kovácsné Nagy Anna 66 éves

Képes Lajos 77 éves

Cs. Nagy János 89 éves

Oláh Erzsébet 81 éves

Dányi László 77 éves

Zérczi László 47 éves

Kalicz Gyula 75 éves

Született
SÁNDOR Kovács Sándor és Parázsó Katalin

LEVENTE Hamar István és Fehér Irén
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát a

2003. december 22-én (hétfõn) 16 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatal elõtti téren tartandó

FALIKARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKRE
Ünnepi köszöntõt mond: Bordás Imre polgármester

Baranyák Béla római katolikus plébános
Szabó Tamás református lelkész

Közremûködnek: a Szalóki óvodások
a Kovács Mihály Általános Iskola Énekkara
és a Csillaghúr Népdalkör

Az ünnepségre tisztelettel hívja Önt és Kedves Családját a

Polgármesteri Hivatal
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Megkérdeztük a polgármestert...
… a Belsõ-falusi Református Templom sorsáról

Polgármester Úr! Az Abádszalóki Hírnök korábbi Milyen lehetõségek kínálkoznak megmentésére, ho-
lapszámában, az önkormányzat tevékenységérõl szó- gyan segíthetünk ebben a kérdésben?
ló jegyzõi tájékoztatóban olvashattunk arról, hogy a 

Elég összetett lehet erre a válasz, hiszen bárki, ha úgy 
Képviselõtestület foglalkozott a Belsõ-falusi 

tetszik mindenik segíthet. Levelet írtam Varga Mihály 
Református Templom kérdésével. Mit tudhatunk meg 

és Dr. Vadai Ágnes országgyûlési képviselõknek a falu-
bõvebben e kérdésrõl?

gyûlést követõen az ügy támogatására. A segítség jele a 
Az ügy elõzménye, hogy az Abádszalóki Református védetté nyilvánítás kezdeményezése is, hiszen így meg-

Egyházközség régóta kezelhetetlen gondként jelzi a nyílhatnak pályázati pénzalapok a helyreállításhoz. 
Belsõ-falusi Templom lerobbant állapotát. Lelkész Úr Szerintem segítség az is, hogy a közelmúltban a tisza-
a legutóbbi falugyûlésen fel is szólalt a templom álla- füredi elsõfokú Építési Hatóság a református templom 
potával kapcsolatban. Hívó szava azonban azóta sem tetõfedésének és homlokzatainak helyreállítására ho-
keltett összefogást. Az Egyházközség 2003. júliusában zott kötelezõ határozatot. Sajnos az egyháznak nincs 
levelet írt a Képviselõtestülethez. Levelük lényege, olyan pénzeszköze, amibõl ezt helyreállíthatnák. 
hogy az egyháznak nincs pénze a Belsõ-falusi Lelkész Úrral folyamatosan kapcsolatban vagyunk az 
Templom felújítására és mûködõ templomként nincs is ügyben, és tõle tudom, hogy tervezik értékesíteni e 
rá nagyon szükségük, hiszen az Abádi Református templomból az orgonát és a harangokat. Önkormány-
Templomnál végrehajtott fejlesztések megfelelõ felté- zatunk anyagi erejéhez mérten eddig is a Katolikus és a 
teleket biztosítanak a református hitélethez. Az egyház Református Egyházat is támogatta és remélem, hogy 
részérõl a lebontás gondolata is felmerült. Az önkor- rendkívül nehéz gazdasági helyzetünk közepette is lesz 
mányzat segítségét kérték a probléma megoldására. Az lehetõségünk e templom felújításának támogatására is.
Abádi Református Templom és a Szalóki Katolikus Az volna a jó azonban, ha a templom fennmaradása 
Templom országos mûemléki védettségû, így pályázat nemcsak az egyház és az önkormányzat számára lenne 
útján is sikerült az utóbbi években e két templomnál je- fontos, hanem az Abádszalókon élõ és innen elszárma-
lentõs felújítási munkákat elvégezni. A külsõ térvilágí- zott emberek számára is az lenne. Ezért szükséges 
tással együtt éke, dísze e két templom Abádszalóknak. lenne, hogy a jövõ évi adóbevallásoknál az SZJA 1%-
Sajnos a Belsõ-falusi Református Templom nem mû- át minél többen ajánlják fel a Református Egyház szá-
emléki jellegû, ezért a Képviselõtestület elsõ, sürgõs lé- mára. A megoldást segíthetné, ha önkéntes pénzbefize-
pésként ez év augusztus 14-i ülésén kezdeményezte a téseket  eszközölnénk a helyi  Református 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál a Belsõ-falusi Egyházközség számlájára.
Református Templom mûemlék jellegû épületté nyil-

Mi van akkor, hogyha a Mûemlékvédelmi Hatóság 
vánítását. Azt gondoljuk, hogy ez az elsõ lépcsõ a temp-

nem nyilvánítja védetté a templomot?
lom sorsának ügyében. A kezdeményezés óta országos 
döntés az ügyben még nem született. Mi úgy gondoljuk, hogy az utókor számára meg kel-

Magunk részérõl  mi  úgy gondol juk,  hogy lene maradnia a Belsõ-falusi Templomnak, hiszen ez a 
Abádszalóknak meg kell tartania a három templomát, nagy 200 éves épület sok abádszalóki ember sorsfordu-
nem csak azért, mert a község régi pecsétjén is három lóihoz is kapcsolódik. Az Önkormányzatnak ezt köve-
torony szerepel, hanem azért, mert a mi településünk- tõen az a lehetõsége kínálkozik még, hogy helyi véde-
nek nincsenek sajnos olyan meghatározó régi épületei lem alá vonja a templomot, az ezzel járó kötelezettsé-
a templomainkon kívül, melyek a múlthoz, jelentõs tör- gekkel együtt. Itt is szeretnénk azonban hangsúlyozni, 
ténelmi személyiségekhez kötõdnének, vagy község- hogy az eddigi lépéseket is a Református Egyház érde-
képi szempontból lennének meghatározóak. kében tettük, tudva azt, hogy a tulajdonos jogai és köte-

Képviselõtestületünk természetesen tisztában van lezettségei az elsõrendûek. Szeretném, hogyha a cikk 
azzal, hogy ez a templom a Református Egyházközség megjelenésével a helyi összefogást segítenénk elõ, 
tulajdona, s a tulajdonos helyett, de fõleg ellene mes- melyre már korábban is adott szép példát Abádszalók.
szemenõen nem akar tenni. Az Önkormányzat félti a 
Belsõ-falusi Templomot, szeretné, hogyha felújításra Kocsis Jánosné
kerülhetne. 
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2003. október 17-22-ig zajlott a Tûzoltóságnál a kezõ tûz-és mûszaki mentési feladatokat, mint bár-
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által vég- mely más napokon, vagyis az ellenõrzõk valódi ké-
rehajtott átfogó ellenõrzés. Beszélgetõpartnerem pet kaptak rólunk.
Oláh Imre parancsnok. Mirõl szólt ez az ellenõrzés Közeledik a tél, mi az, ami a tûzoltókat érinti 
és mik voltak a megállapítások? ebbõl? Mire hívná fel a lakosság figyelmét a 

A Tûzoltó Köztestület 1998. január 1-jén kezdte hidegre, illetve a fûtési szezonra való 
meg mûködését, vagy is eltelt öt év. felkészülésnél?

A Megyei Igazgatóság felügyeleti jogkörét gya- Számunkra minden évszaknak meg van a maga je-
korolva negyedévente szúrópróbaszerûen végez lentõsége a várható feladatokra való felkészülés je-
ellenõrzéseket, de az inkább „csak” a készenléti gyében. Így a télnek is. A tüzelési szezon beindulá-
szolgálatra korlátozódik Ilyen szintû ellenõrzésre sával bizony elõfordulnak kéménytüzek amelyek a 
általában öt évente kerül sor a tûzoltóságoknál. Az karbantartottság hiányára vezethetõk vissza.
ellenõrzés folyamán - az Igazgatóság munkatársai- Az elmúlt évek statisztikai adatai szerint az idõjá-
ból erre az alkalomra létrehozott csoport - 4 napon rás zordabbra fordulásával a mi körzetünkben is nö-
keresztül 13 munkatársával 11 szakterületet vizs- vekvõ számot mutatnak a közúti baleseteknél szük-
gált. A minõsítés jól megfelelt, megfelelt és nem fe- ségessé váló beavatkozások. Nem egyszer saj-
lelt meg lehet. Tûzoltóságunk 9 szakterületen jól nos már nem tudtunk segíteni.
megfelelt és 2 szakterületen megfelelõ minõsí- Hamarosan az ünnepekre történõ felké-
tést kapott. Mint parancsnok büszke vagyok szülés kezdetét veszi a családoknál. 
arra, hogy a két legfontosabb szakterületet, a Bizony, a karácsony nemcsak a szeretet 
tûzoltás-mûszakimentési, illetve a híra- ünnepét, de esetenként veszélyt is hordoz-
dóügyelet felkészültség szak- hat magában. Mégpedig a gondtalan ün-
területét a részletes szöveges ér- neplést beárnyékoló fenyõfa tûz bekö-
tékelés példaértékûként említi.    vetkeztével. Ez elõfordulhat az elektro-
Összességében a Tûzoltóságunk mos fenyõfadísz meghibásodásától, 
jól megfelelt minõsítést kapott. Azon vagy akár a csillagszóróból kipattanó 
két terület, amelyek a minõsítése csak nagyobb szikrától is Külön kiemel-
megfelelõ volt, nem halogatható fela- ném a divatossá vált pirotechnikai 
datot jelöl meg számunkra. Ebbõl eszközök, petárdák használatának ve-
egyik a mûszaki és elhelyezési kö- szélyét 
rülmények javítása. E területeken A szép látvány okozta pillanatnyi él-
meglévõ hiányosságokat a közeljö- mény könnyen tragédiává fajulhat.
võben tervezzük megszüntetni. Pályázatot nyújtot- Minden tél az eddigiek folyamán megpróbált 
tunk be a Belügyminisztérium felé 1 db tûzoltó gép- bennünket, oltottunk már tûzet mínusz 15 fokban, 
jármû beszerzésére, amelynek várható beszerzési voltunk árvíznél és volt rendkívüli hó helyzet. Ez al-
értéke 30 millió Ft lesz (10 % önrész). Valamint az kalmakkor igyekeztünk mindent megtenni annak 
Önkormányzatunk részérõl ígéretünk van a érdekében, hogy Abádszalók, Kisköre, Tiszabura, 
Tûzoltó Laktanya II-III. ütemének pályázat segít- Tiszaderzs lakossága a kialakult veszélyhelyzetek 
ségével történõ megvalósítására. Másik terület a ellenére megfelelõ színtû ellátásban részesüljön, és 
gazdálkodás ügyvitelrendszerének, illetve feltétel- biztonságban érezhesse magát. Ne feledjék: A 
rendszerének korszerûsítése. Az ehhez szükséges BAJBAN SEGÍTÜNK. HÍVÓSZÁMUNK 105!
belsõ szabályzatmódosítás folyamatban van. Parancsnok úr! Megköszönöm a beszélgetést és 

Szükségesnek tartom elmondani, hogy a kívánok minden munkatársadnak kellemes ünne-
Tûzoltóság mindennapi tevékenységét az ellenõr- peket és boldog újévet!
zés nem befolyásolta, ugyanúgy végeztük a napi-
rend szerinti általános feladatokat, illetve a jelent- Kocsis Jánosné

Ellenõrizték a tûzoltóinkat!
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„Ne csak éveket adjunk az életnek, környezet, ahol a napi munkájukat végzik, 
  hanem életet is az éveknek.” könyvelnek, étkeznek, tisztálkodnak.

A földszinten kialakításra került három komfor-
November 12-e a segítõ kezek ünnepe. Más tos lakószoba, fürdõszobával. Ez már lehetõvé te-

szóval, hivatalosan a Szociális Munkások Napja. szi úgy nevezett emeltszintû ellátás biztosítását az 
E z e n  a  n a p o n  k ö s z ö n t j ü k  a z o k a t  a  idõskorúak részére. Természetesen itt már az 
munkavállalókat, akik a segítést hivatásként vá- emeltszintû ellátáshoz mérten kerültek a térítési 
lasztották. A szociális területen dolgozók munká- díjak kialakításra. Ezzel az intézménnyel az Ön-
ját nem jellemzi a gyors és látványos siker, mégis kormányzat felvállalta, hogy a család nélkül, 
testi-lelki apró hétköznapi csodával, emberi vagy a család jelenléte nélkül maradt 
méltósággal, önzetlenséggel végzik munkájukat idõs embereket ápolja - gondozza az 
az e területen dolgozók. Õk a sorsmessiások, a itt szolgálatot teljesítõ szak sze-
szeretet-orvoslás mesterei a Szociális mélyzettel.
Munkások.

A közösség nevében kö- Minden évszak új kihíváso-
szöntjük Õket, köszönjük kat állít az apparátus elé. 
fáradságos, sok lelki és fizi- Miképpen jelentkezik ez a téli 
kai erõt igénybevevõ állha- idõszakban?
tatos munkájukat. Egyre A tél mindig nagy kihívás az 
több fiatal választja hivatá- ágazatban dolgozóknak. A nagy 
sául az idõsekkel való hideg megviseli az embereket, 
foglalkozás, ápolást, segí- fõleg a magatehetetlen, idõs bete-
tést. g e k e t .  D e ,  n e h e z e b b  

Településünkön e tevé- munkafeltételek, körülmények 
kenysége t a  Gondozás i között dolgoznak kollégáink, 
Központ, a Polgármesteri hivatal szociális ügyek- munkatársaink is ebben a zord idõben, hiszen ki 
kel foglalkozó munkatársai látják el. Ebben az ága- kell hordani az ebédet, be kell vásárolni az 
zatban 34 fõ dolgozik, ebbõl 20 fõ a Gondozási idõseknek, tüzet gyújtani, hóban, esõben, sárban.
Központ dolgozója. Szinte minden évben találkozunk éhezõ, 

Az intézménybe lépve tiszta, rendezett környe- magatehetetlen, kórházból hazakerülõ de egyedül 
zet fogadja a látogatókat. Az õszi napsütésben élõ emberrel, akiknek az ellátását meg kell szer-
olyan az épület, mint egy kis ékszerdoboz. A szé- vezni. Nagyon nehéz döntéseket hozni, hiszen em-
pen kialakított udvarban pagodával, pihenõpa- beri sorsokról kell gyorsan és szakszerûen 
dokkal. dönteni, ezzel beavatkozni egyéni életekbe.

Belsõ környezete barátságos, otthonos, 
családias, ahol nyugodtan és szakavatott felügye- Végezetül intézményünk dolgozóinak ars 
let mellett tölthetik idejüket a testileg-lelkileg poetikáját szeretném idézni:
megfáradt idõs emberek.

„Tiszteld minden aggastyánban szüleid képét,
Mivel gyarapodott az intézmény ebben az   mert az öregség tiszteletreméltó minden

évben? Errõl kérdezem a Gondozási Központ   nemes lélek elõtt”
vezetõjét, Füleki Istvánné Marikát?

Köszönöm a beszélgetést.
Ez évben beépítésre került a tetõtér, amelyben a 

dolgozók részére került kialakításra egy kulturált Szabó István

Hivatásuk a segítés...
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Teljessé vált a hónapokkal ezelõtt meghirde- önerõ felmutatásával.
tett vállalkozásfejlesztési programcsomag, a A legtöbb mikro- és kisvállalkozás forrásigé-
takarékszövetkezetek többségénél ugyanis nyét ez a hitelméret elégíti ki leginkább, így a 

már igényelhetõ a konstrukció a programcsomag legnépszerûbb 
midihitel, a háromlép- eleme lehet.
csõs hitelprogram 

középsõ tagja. Mekkora a kamat mértéke?
A midihitel kamata a jegybanki alapkamat, 

Mi a hitelkonstrukció plusz 4 %, jelenleg 13,3 %. Az állam ebbõl négy 
célja? százalék kamattámogatást ad, így a vállalkozók 

A kis-és középvállalkozá- nagyjából 9,5 százalékos kamattal juthatnak 
sok beruházásainak finanszí- hozzá a kölcsönhöz, amelynek törlesztésére egy 
rozása fõként  az  alábbi  év türelmi idõt lehet kérni. A kamattámogatás a 
területeken: törlesztés elsõ három évében jár.

-új termékek, szolgáltatá-
sok létrehozása Különösen jó hír, hogy az abádszalóki szék-

-új technológiák bevezetése, alapítása helyû Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 
-ipari szerkezetátalakítás
-infrastruktúra fejlesztése

Ki lehet a hitelfelvevõi kör?
Belföldinek minõsülõ kis- és középvállalko-

zás

Ki minõsül kis- és középvállalkozónak?
- ha az alkalmazottak száma nem haladja 

meg a 500 fõt
- ha az éves árbevétel nem haladja meg a 6 

milliárd forintot
- ha a mérleg-fõösszege nem haladja meg az elsõk között írta alá a szerzõdést a midi hitel 

a 3 milliárd forintot értékesítésére, így pályázataink hiteleihez segít-
séget tud nyújtani.

Milyen a finanszírozás mértéke, a hitel 
összege?

Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna
A háromtól tízmillió forintig terjedõ kedvez-

ményes kölcsönöket beruházások finanszírozá-
sára igényelhetik kisvállalkozások 20 %-os 

VÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉS - HITEL
Kedvezmények kisvállalkozásoknak

Abádszalókon a Takarékszövetkezetnél
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Az oldalt szerkesztette: Botosné Nagy Julianna

Régebben igen egyszerû ajándékokat kaptak a cipõk, csizmák sorakozva várják, hogy a Télapó tele-
gyerekek, almát, diót, mogyorót, vásárból való cukrot, rakja mindenféle jóval. Már napok óta szinte csak a 
apróságokat. Sokfelé kaptak vesszõbõl való virgácsot, „Télapó itt van…” - kezdetû dal száll óvodáink csoport-
amelyet késõbb bearanyoztak. Ez a rossz gyerekek szobáiból.
„ajándéka” volt. A kisebbek félénk izgalommal, a nagyobbak fogadal-

Ma is minden gyerek várja ezt a napot. A kitisztított makkal teli szívvel várják a nagy napot…

Karácsony közeledtével egyre több gondot okoz az 
ajándékok beszerzése és az ünnepi díszek 
megtervezése. Ehhez ajánlok egy ötletet, ami olcsó, 
ám mégis mutatós dísz lehet az ablakokon, de a 
fenyõfán is.

Munka közben kérd meg a segítõdet, hogy mesélje 
el neked, hogy a karácsonyi díszek milyen jelentést 
hordoznak magukban:

- a gyertya a téli napfordulókor feltámadó fényt s 
fény hordozóját, a megszületõ Jézust jelképezi

- az alma a paradicsomi fa gyümölcse
- a papírláncok a fára tekeredõ kígyót jelenti
- a karácsonyfa a magyarok õsi életfájának utóda, 

a tetejébe tûzött csillag pedig a három széles csíkokra a krepp-papírt, tekerjük fel, és a felsõ 
királyoknak utat mutató betlehemi csillag szélét cakkozva vágjuk be. Az alsó szélét rögzítsük fehér 
szimbóluma. fonallal, majd húzogassuk szét a papírvirágot. A virágok 

közé felváltva fûzzünk csillagokat, amiket egymásra 
Leírás: ragasztva lehet a hosszú fonalhoz fogatni

Rajzoljunk sablonnal csillagokat fehér papírra, 
majd vágjuk ki õket. Annyi legyen, hogy jusson 
díszítésül az ablakra is. A füzérhez vágjuk kb.5 cm 

Raggambi András: Télapó

Mi is van ma?
Örömünnep!
Megjött Télapó!
A cipõkben - ugyan nézd csak -
Mindenféle jó
Cukorka és csokoládé,
Füge, datolya,
Ó, hogy ragyog a sok gyerek
Boldog mosolya!

Juhász Gyula:

Karácsony felé (részlet)

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
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Mennyi apró télapó!
Rajzoljatok nekünk télapót, és írjátok meg, 
hányat rejtettünk el a képen!
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Így írunk mi...
Kedves Szülõk! Szabó Regina néhány hasznos használati utasítást ad a gyermekekhez!
Ø Figyelem! A gyerek robbanásveszélyes!
Ø Ütögetni, kiabálni vele, szobafogságra ítélni még kettes bizonyítvány ellenére 

is tilos!
Ø 22-25 ºC-on tárolja!
Ø Ha hõmérséklete a 37 ºC-ot túllépi, azonnal forduljon orvoshoz!
Ø A csokis polctól nem távol tartandó!

Készíts karácsonyi egérkét!

Szüleid, nagyszüleid semminek sem örülnek 
jobban , mint ha magad készítette karácsonyi 
ajándékokkal leped meg õket. Ezt a kisegeret - 
ami pillanatok alatt elkészíthetõ  az ajándékok 
c s o m a g o l á s a k o r  f e l h a s z n á l h a t o d  a z  
üdvözlõkártyák elhelyezésére. A test részeit 
vágd ki szürke dekorációs kartonból 

(Természetesen nagyítanod kell a formán), ragaszd rá a fonálfarkincát és a 
ruhacsipeszt, ahogy itt a képen látható. Fesd rá a szemeket és az orrot, és máris kész a 
kisegér!

Közelegnek a karácsonyi ünnepek! Vajon 
milyen gondolatok játszódhatnak le tárgya-
ink „fejében”? 

Hidli Judit (8.a) az önt-telt kristálypohár 
buksijába látott bele. Olvassátok csak!

Na, ezen az ünneplésen is túl vagyunk. 
Hála Istennek nem történt semmi. Már 
elmosogattak, és most, hogy áttörölgettek, 
igazán ragyogóan nézek ki! Nem veszítet-
tem semmit sem a szépségembõl. Lehet, 
hogy vannak nálam szebbek is, de mégis en-
gem csodálnak meg. Bár az is igaz, hogy so-
kan vagyunk, így mindenkié az érdem. De 
azért engem fognak meg a legsûrûbben! 
Akkor a legjobb, amikor ünnepelnek az 
emberek, mert akkor velünk fejezik ki a pil-
lanat fontosságát. Ilyenkor boldog vagyok, 
de haragszom is rájuk, mert összefogdosnak 
és csupa maszat vagyok olyankor. De azt 
sem tagadhatom, hogy ilyenkor egy kicsit 
félek, hogy összetörnek, és akkor vége ezek-
nek a csodálatos vonalaknak. De eddig meg-
úsztam. Rajtam kívül szerintem még a vázá-
nak van nagyon jó dolga. Hoppá! Milyen 
szép csokrot raknak bele! Ezek új vendégek. 
Ott van egy pezsgõsüveg is. Felém jönnek. 
Kinyitják az üvegajtót. Éljen ünnepelünk!

Óh! Csak össze ne törjenek!

Két ilyen
formából áll

a csipeszegér
teste

Másold le!

Minden egyes egérkéhez
kell egy ruhacsipesz.

Ragaszd fel a gyapjúfonál-farkincát,
aztán ragaszd a csipeszt az alsó

egérrészre

A felsõ részre pingáld rá a
szemet, orrot és ragaszd

rá a bajuszkát

Sok mindent csíptethetsz az
egér szájába, névkártyát is.

Magyarázom a bizonyítványom…

Már megint! Hova vesznek így fel?! Az lesz a legjobb, ha Kunhegyesre megyek. Mintha 
csak anyát hallanám. Addig mondogatja, amíg már-már én is csak valami szakmunkás-
képzõben képzelem el magam. És milyen balhé lesz otthon! Pedig csak egy 4-es. Vagyis 
már a harmadik 4-es kémiából! De ha szépen és ügyesen adom elõ, akkor meg lehet úszni. 
Mondjuk így:
- Anya! De jó a hajad! Fodrásznál voltál? És ez a ruha!!! 4-est kaptam kémiából.

Ááá! Ez így nem jó. Talán inkább adjuk elõ a „senkisemértmegésdepressziósvagyok”-
féle dumát. Így:
- Nem igaz! (Ezt mind jó halkan, elõre-hátra billegve és görnyedten.) Miért én?! A többi-
ek kiközösítenek, a tanárok meg direkt szekálnak. (Itt szipogni kell.) És most is 4-est kap-
tam kémiából!

Ajaj! Ezzel a baj csak az, ha túl drámaian adjuk elõ, a végén még átíratnak Kunhegyesre, 
és pszichológushoz is kell járnom. De van még egy ötlet a tarsolyomban: a rákenõs-
átkenõs. Például így:
- Ezt nem fogod elhinni! Nóri 2-est kapott kémiából, Zsuzsi meg 3-ast. No és per-
sze Ági és Anett is! Nem semmi, mi? De az enyém, az 4-es lett!!!

Itt aztán jön a fejmosás, hogy ne érdekeljen más. Bezzeg, ha jó példákat sorol, ak-
kor jó neki más! Talán a leghatásosabb módszer a következõ:
- Anya, mond csak! Neked véletlenül nem volt három 3-asod, és egy 2-esed 
kémiából? Ne is tagadd, tudom, megnéztem a régi ellenõrzõdben. Úgyhogy engem 
se szidjál! A 4-es azt jelenti, hogy JÓ! He-he! Én JÓ vagyok kémiából!

(Szabó Regina 8.c)
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Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...

Az Európai Uniós támogatások kapcsán elõzetesen az EU- blokkon belül kell majd növényféleségenként sorszámozni. 
csatlakozás után megkívánt követelmény egy új egységes, A regiszrált gazdálkodóknak 2003 december 1-tõl 20-ig kell 
országos rendszerû regisztráció. A jelenlegi rendszerben az önkorményzatoknál kifüggesztett térképek alapján meg-
regisztrált termelõk november hónap közepétõl kaptak tájé- adniuk az általuk teljesen vagy részben mûvelt fizikai blok-
koztatást és regisztráciltatták magukat a falugazdászi irodá- kokat. A MePAR területadatainak felhasználásával végzi 
ban. Az új regisztrációs eljárás során a termelõk egy tíz szám- majd el az MVH a kérelmek ellenõrzésének bizonyos lépése-
jegyû nyilvántartási számot kaptak. A termelõk csak a tíz it. A hibás, jogtalan területi túligénylések kiszürésén az 
számjegyû regisztrációs szám birtokában igényelhetnek összes beérkezett kérelem átmegy majd. A blokkokhoz kötött 
uniós és nemzeti támogatást. A Mezõgazdasági és területi jogosultságokat is ellenõrizni fogja az MVH minden 
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) mûködteti az úgynevezett kérelemnél. Az MVH a bejelentések feldolgozása után elké-
Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszert (IIER). A rend- szíti minden gazda számára a blokktérképeket. A táblák azo-
szer kiépítése nélkül Magyarország nem kaphat az EU költ- nosítását követõen a gazdálkodók a 2004-es támogatási kére-
ségvetésébõl közvetlen mezõgazdasági támogatást. A 2004- lem csomag részeként, személyre szabott térképeket kapnak 
es évtõl a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer 2004 elsõ negyedévében. A blokktérképek kellenek a táblák 
(MePAR) lesz az EU mezõgazdasági- és vidékfejlesztési célú beazonosításához a 2004-es támogatási igényléshez. A kére-
terület alapú kifizetéseinek igénybevételéhez szükséges új, lem csomag részeként megküldött blokktérképek térítésmen-
kizárólagos térképi, területi hivatkozási alap és azonosító tesek. A fizikai blokk azonosító betû és szám kombinációja, 
rendszer. Ez az IIER legfontosabb alappilléreinek egyike. A kettõ azonos nem lehet az országban. A térképek a termelõ 
2004-es támogatási évtõl a MePAR biztosítja a támogatás nevére szólnak, másik termelõ nem használhatja fel.
alapját képezõ mezõgazdasági táblák helyének egyértelmû 
azonosítását, valamint területének egyszerû és pontos mega- A aszálykáral kapcsolat teendõk. Az aszálykárra az a ter-
dását. melõ volt jogosult akinek a hozamkiesés mértéke meghalad-

A mezõgazdasági táblákat a MePAR blokktérképeken ta a 30 %-ot. A betakarítás után volt beadható a végleges 
lehet megtalálni. Ezeket elõször az MVH megyei kirendelt- elszámolás november hónapban, legkésõbb november 30-
ségeiben lehet megtekinteni. A térképek november végétõl ig.. A vissza nem térítendõ támogatás mértéke a hozamkiesés 
megtalálhatók a polgármesteri hivatalban is. Az itt található 30 % feletti részének 30 %-a. A rendelet szövegének alkal-
térképek egész településeket, illetve körzeteket tekintenek át, mazása alapján a támogatás mértéke a hozam kiesés 21 %-a. 
melyeken azonosíthatók (helyrajzi szám alapján) az egyes Az FM hivatal a támogatás összegérõl igazolást állít ki és azt 
gazdákhoz tartozó mezõgazdasági területek.A földterület- az elemi kárt szenvedett termelõnek postázza 2003. decem-
azonosítás viszonyítási kerete a fizikai blokk, ami a mezõ- ber 5-ig. Az elemi kárt szenvedett termelõt megilletõ káreny-
gazdasági tábláknál nagyobb egység. A mezõgazdasági tábla hítõ támogatásból le kell vonni az elõleg összegét. 
legfontosabb jellemzõje, hogy a föld használójához, megmû- Amennyiben a támogatási igény összege meghaladja a ren-
velõjéhez kötõdik, nem pedig a tulajdonoshoz. Ez természe- delkezésre álló forrást, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési 
tesen egybe is eshet, ha valaki tulajdonosként mûveli földjét. miniszter külön rendeletben és közleményben 2003. decem-
Meghatározó még a ténylegesen mûvelt terület nagysága. A ber 10-ig intézkedik a támogatás fajlagos csökkentésérõl. A 
mezõgazdasági táblák fontos tulajdonsága még, hogy évrõl támogatás december 11-tõl december 15-ig igényelhetõ az 
évre változnak a termelt növények. A fizikai blokkokat azért APEH-tól.
alakították ki, hogy több termelõ és több mezõgazdasági 
tábla esetén is a megmûvelt terület nagysága alapján lehet Krupa István
támogatást igényelni. A mezõgazdasági táblákat a fizikai falugazdász

A Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl

Tájékoztatjuk a lap olvasóit, hogy az elmúlt évhez hasonlóan készülünk a karácsonyi 
vásárra.

Az alapítvány további sikeres munkájának segítésére kérjük, és várjuk kedves 
támogatóink felajánlásait (olyan tárgyakat, melyek alkalmasak mások megajándékozására, 
vagy bármilyen kellékeket dísztárgyak, ajándékok készítéséhez.)

Leadhatók: a Községházán Papné Kontra Mária alapítvány tagjánál. Pénzbeli 
támogatásokat is szívesen fogadunk az alábbi számlaszámra: 70100028-11055152.

Segítségüket elõre is köszönjük

Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány

 



December 2. 10,00 órától Gyapjútermék bemutató Állandó programjaink:

December 4. 14,00 órától Nyugdíjas Klub 
Hétfõn és csütörtökön 18-19 óráig gyógytestnevelés 

vezetõségi ülése 
Kormos Betti vezetésével a nagyteremben

December 5. Mikulás Parti
Kedden 17-20,30 óráig angol középhaladó 14,00 órától Diák Disco
nyelvtanfolyam21,00 órától Ifjúsági Disco

Szerdán 17-18,30 óráig Csillaghúr népdalkör tartja December 8. Aprócikk, ruha, mûszaki vásár
próbáitA Kis- barkács kör munkáiból 

karácsonyi vásár
Kéthetente szerdánként 18-19 óráig Jóga Dr. Bagi 

December 12. 14-17 óráig Ruha, aprócikk, Imre vezetésével
mûszaki vásár

A Kis- barkács kör munkáiból Pénteken 14-16 óráig Nyugdíjas Klub nótaköre tart 
karácsonyi vásár próbát

December 14. 15 óra Tisza-tó Régió Péntekenként 14-16,30 óráig Gyermek színjátszó 
Ifjúságáért Egyesület Évzáró kör
taggyûlése Zenés vacsora esttel 
egybekötve Vasárnap 14-16 óráig Kis-barkács kör

December 16. 17,30 órától A színházbérlettel Minden délután a nyitvatartási idõben várjuk a 
rendelkezõk a Szolnoki Szigligeti gyerekeket kötetlen foglalkozásokra. (társasjáték, 
Színházban az Úrhatnám polgár c. csocsó, biliárd, stb.)
színdarabot tekintik meg 

Programjaink nyitottak bárki bekapcsolódhat a 
December 19. 10,30 órától Pom-Pom Família 

klub foglalkozásokba.
Gyermekmûsora

Szeretettel várunk mindenkit!December 26. 21,00 órától Ifjúsági Disco

December 31. Nyugdíjas Klub Zárkörû Szilveszteri December 28. 10 órától Karácsonyi Kupa 
rendezvénye Helye: Postamester VendéglõAz Általános Iskola tornatermében

December 31. Évzáró Disco sok-sok meglepetéssel 
Dj: Nagy Krisztián

SPORT  –  SZABADIDÕ  –  SPORT  –  SZABADIDÕ  –  SPORT 1 1

SPORT  –   SZA BA DI DÕ  –  SP OR T  –  SZABADIDÕ  –  SPORT

Az Abádszalóki Mûvelõdési Ház és a Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület 2004. évre regionális 
(körzeti) KI-MIT-TUD kulturális vetélkedõt hirdet az alábbi kategóriákban: népdal, mûdal, táncdal, 

néptánc, társastánc, vers és próza, hangszerszóló és egyéb kategóriákban.
Alsó korhatár 15 év, felsõ korhatár nincs.

Elõzetes nevezési határidõ: 2004. január 31. - Nevezni lehet a szervezõk által kiadott nevezési lapon.
Helyszín: ABÁDSZALÓK MÛVELÕDÉSI HÁZ

Érdeklõdni és nevezni az alábbi címen lehet:
Mûvelõdési Ház

5241 Abádszalók, Mikszáth út 3.
Tel: 59/535-363, 59/535-364

A MÛVELÕDÉSI HÁZ DECEMBER HAVI KÍNÁLATA

FELHÍVÁS!



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók  Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete

Felelõs kiadó: Ballagó László jegyzõ
A szerkesztõség tagjai: Bordás Mária Magdolna, Botosné Nagy Julianna,

Kocsis Jánosné, Krupa István, Parázsó Katalin, Szabó István
A szerkesztõség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: 75.361/1997

Nyomdai munkák: Rózsa és Társa BT Kunhegyes ( 06-30-9857-940

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
December 31-én 17 órakor Óévi Istentisztelet az abádi templombanISTENTISZTELET
2004. január 1-én Újévi Istentisztelet 10 órakor Abádi templomban

Csütörtök 17 óra bibliaóra a gyülekezeti teremben
SZENTMISEMinden adventi vasárnapon 10 órakor Istentisztelet a fûtött Abádi templomban

7-én Advent 2. vasárnapján zenés áhítat, vendég igehirdetõ: Turcsik Ferenc lelkész Csütörtökön, szombaton 8,00 órától
December 13-án szombaton 10 órától adventi délelõtt a gyülekezeti teremben Vasárnap 11,00 órától
18-19-én 17 órától bûnbánati alkalmak a gyülekezeti teremben December 24-én 22 órától Szentmise
December 24-én 17 órakor szentesti Istentisztelet és  gyermekkarácsony a fûtött December 25-én 11 órától Szentmise

abádi templomban December 26-án 11 órától Szentmise
25-26-án Karácsonyi Istentisztelet az abádi templomban 10 órakor, úrvacsorával December 31-én 16 órától Év végi Hálaadás

ORVOSI ÜGYELET ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

 

December 6-7. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

December 14. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

December 20-21. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

December 24-25-26. Dr. Halas József Abádszalók,
December 31, január 1. Mikszáth út 20.

( 59/355-534

December 27-28. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

December 6-7. Dr. Kriston Mihály Tiszafüred,
Vásárhelyi P. út 5.
( 59/351-260

December 14. Dr. Lõrincz József Tiszaszentimre,
( 06/30/9581-291 Fõ út 13/a.

( 59/356-202

December 10-21. Dr. Sinka Nándor Kunmadaras,
( 06/30/9258-653 Karcagi út 21/a.

( 59/327-830

December 24-25. Dr. Vörös János Abádszalók,
( 06/30/9586-625 Darwin út 3.

( 59/355-214

December 26-27-28. Dr. Domány György Karcag,
( 06/20/9574-826 Ady E. u. 58.

( 59/312-677

HIRDETMÉNY
Abádszalók Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala 
közhírré teszi, hogy a

2003. december 14-én
(vasárnap) kerül megrendezésre 

a település belsõ piacterén

A kirakodó kereskedõk és 

kisiparosok igazolványukat 

hozzák magukkal!

Minden érdeklõdõt szeretettel 

várunk!

KARÁCSONYI VÁSÁR

Nõi ruhák végkiárusítása

20-50 % kedvezménnyel

amíg a készlet tart

Karácsonyi szemüvegkeret 

AKCIÓ
egyes szemüvegkeretek

10-50% kedvezménnyel

december 10-tõl - 20-ig.

István király úti 
„Fagyizó”-ban
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