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Tavaszi ünnepeink
Jobb telünk volt, mint az elmúlt évi, talma. Ezért amikor helyi ünnepsé-

ennek ellenére mindannyian várjuk günkre igyekezve majd feltûzzük a 
már az igazi jó idõt, a tavaszt, az újjá- kokárdát, azért azt büszkeséggel tes-
születés kezdetét. Benne mindjárt az szük . Nem magunkra  vagyunk 
elsõ hétvégén a Nõnapot, amikor is a büszkék, hanem magyarságunkra, õse-
ko rá bb ia kt ól  me gv ál to zo tt  ta r- inkre. Ezért a kokárdával azt a re-
talommal, de talán még nagyobb ménysugarat is visszük a hétköznap-
õszinteséggel és szeretettel köszönt- jainkba, amellyel meg kell felelni az 
jük hozzátartozóinkat, szeretteinket, a ünnepi percek után is azoknak a kihí-
munkahelyeken kollegáinkat. Mi az el- vásoknak itt a településen belül, ame-
múltévhez hasonlóan készülünk hiva- lyet elénk különösen az önkormány-
talbeli  ünnepségeink megren- zati költségvetési pozíció, a vállalko-
dezésére, mely méreteiben és tartal- zások kedvezõtlen gazdasági helyzete 
mában visszafogott, kötelezettsége- állít.
ink tartalmában azonban igazak. Az 
önkormányzat a Nõnapon köszönti a A múltunkkal legyünk tisztába, ta-
település valamennyi lányát, asz- nuljunk belõle. A múlton nyugszik a 
szonyát. jelen, ahogy Széchenyi mondta, ezért 

most, az egyesülõ Európában is 
A márciussal valamikor õseink is az fontos, hogy ott meghatározó erõvel le-

újraéledés gondolatát vethették fel, hi- gyünk jelen. Ha jelenünket a múltunk-
szen talán nem véletlen, hogy legna- ban fakadó tudással éljük, nem kell fél-
gyobb nemzeti ünnepünk, az 1848- nünk a jövõtõl, de igaz odaadással kell 
49-es szabadságharc éppen március tennünk dolgainkat itt Abádszalókon, 
15-én vette kezdetét. Õk úgy gondol- kinek-kinek a munkahelyén, mert 
ták és volt bátorságuk, hogy egy régi Kossuth szerint „a múlt a jövendõnek 
és erõsen megromlott, de nagy hata- tükre”. Évek óta meghitt, egyhá-
lommal és erõvel bíró politikai rend- zakkal, pártokkal és civil szervezetek-
szer ellen kell cselekedni, és ezt a kel összefogott, az ünnep méltóságá-
harcot, a forradalmat hétköznapi hoz illõ, indulatmentes helyi ünnepsé-
emberek, mindennapjaikat élõ, Pest és günk. Így legyen ez most is, akkor mi 
Buda egyszerû polgárai vívhatták ki, is igazolhatjuk gróf Széchenyi István 
bizonyítva azt, hogy nagy dologra ké- szavait: „Egyes csak úgy lehet 
pes a magyar, ha összefog. Õk tettek- nyertes, ha nyertes a közösség”.
ben bizonyították, hogy bár „egynek 
minden nehéz; soknak semmi sem Bordás Imre
lehetetlen”. Ennek a gondolatnak je- polgármester
len életünkben is van - közös tenni aka-
r á s u n k  t e k i n t e t é b e n  
mindenféleképpen, - jelen valóságtar-
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Képviselõtestületünk 2004. február 12-én tartotta ez évi elsõ ter- lan értékesítésébõl származó bevételre a bérlakás építési pályázat 
vezett ülését. Több jelentõs napirendet tárgyalt, melyek közül a leg- önerejének biztosítása miatt van szükség.
jelentõsebb az önkormányzat 2004. évi költségvetésének tárgyalá- Jóváhagyta képviselõtestületünk a Térségi Hulladéklerakó 
sa és elfogadása volt. Tekintettel arra, hogy az újság más oldalain Társulási Szerzõdését, és jelen pillanatban úgy tûnik, hogy 2006-
foglalkozunk a költségvetéssel, így az önkormányzati tájékoztató- ban a Tiszafüreden megépítésre kerülõ hulladéklerakó megkezdi 
ban erre nem térek ki. mûködését.

Tekintettel arra, hogy módosult a gépjármû adóztatás, és egyben Falugyûlés összehívásáról döntött testületünk, mely a cikkem 
megszûnt az önkormányzat rendeletalkotási lehetõsége, önkor- írásakor már február 23-án jelentõs számú érdeklõdõ részvételével 
mányzatunk hatályon kívül helyezte a gépjármûadóról szóló lezajlott.
1998-ban alkotott rendeletét. Az utolsó napirendi pontként a két testületi ülés közötti tájé-

Örömteli hír, hogy a Bentlakásos Idõsek Otthonában a megépí- koztatóban a polgármester úr beszámolt a jelenlévõknek arról, 
tett új részen a Közigazgatási Hivatal mûködési engedélyt adott ki hogy az úgynevezett 9 ha-os területen elõkészítõ munkákat kez-
emeltszintû szolgáltatásra. Ez azt jelenti, hogy két ágyas, fürdõ- dett meg a termál programot bonyolító részvénytársaság. Ezen 
szobás szobába kerülnek elhelyezésre a gondozottak, biztosított a munkák nem építési-engedély kötelesek.
mozgáskorlátozottak részére az akadály-mentesítés. A képviselõ-
testület arról döntött, hogy az emeltszintû szolgáltatást igénybe Ballagó László
vevõk egyszeri szolgáltatási díj megfizetésével - melynek összege Jegyzõ
1,5 millió Ft - biztosíthatják az emeltszintû szolgáltatású lakrészt 
életük végéig. Az 1,5 millió Ft megfizetése történhet kézpénzben, Tisztelt Olvasók!
vagy legalább ilyen értékû ingatlan felajánlásával. Amennyiben a 
Tisztelt Olvasók közül érdeklõdésre tart számot ezen emelt szintû A közelmúltban több bejelentés érkezett a hivatalhoz a települé-
szolgáltatás, kérem az ÖNO vezetõjét, Füleki Istvánnét keressék sen elszaporodott kóbor kutyákról, valamint a nem megfelelõen 
fel. tartott, az utcákon kóboroló ebekrõl. A kutyával történõ 

Elfogadta a képviselõtestület a szociális igazgatásról szóló veszélyeztetés, valamint az eb tartásról szóló rendelet megsértése 
rendeletet, melyben lakásfenntartási támogatás feltételeirõl dön- szabálysértési eljárást von maga után. 
tött. A támogatás mértéke 2.500,-Ft lakásonként havonta, melyet Fentiek alapján kénytelen leszek az elkövetõkkel szemben eljá-
március 1-tõl a Polgármesteri Hivatalnál lehet igényelni meghatá- rást kezdeményezni.
rozott feltételek teljesülése esetén. 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelölt ki testületünk Ballagó László
értékesítésre, nevezetesen a Mozi és a Tarka ABC ingatlanokat. Jegyzõ
(Ezen ingatlanokról az újság hirdetményeket közöl.) A két ingat-
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Idén is lehetõség lesz arra, hogy személyi jövedelemadónk 1 száza- kot a munkáltató részére kell leadni, legkésõbb március 25-ig. 
lékának sorsáról magunk rendelkezzünk. Az egyik 1 százalékkal Ebben az esetben azonban a borítékot, annak ragasztott területére 
valamely társadalmi szervezetet, alapítványt nemzetközi közintéz- átnyúlóan saját kezûleg alá kell írni.
ményt támogathatunk, a további 1 százalékkal pedig vagy az egyhá- Az alábbiakban felsoroljuk azon társadalmi szervezeteket, 
zat vagy a költségvetési törvényben az Országgyûlés által meghatá- melyek községünkben tevékenykednek és megfelelnek a törvényi 
rozott kiemelt elõirányzatot. elõírásoknak valamint azon egyházakat, melyek igényt tartanak a 

Fontos tudnivaló, hogy 1 százalékos felajánlást csak azok magánszemélyek támogatására:
tehetnek, akik fizetnek személyi jövedelemadót és a felajánlható II. CIVIL SZERVEZETEK ADÓSZÁMA
összeg eléri a 100 forintot. Tehát az adó összegének meg kell 1. Abádszalók SE 19866554-1-16
haladnia, illetve el kell érnie a 10.000,-Ft-ot. Amennyiben valaki 2. Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány 18820920-1-16
adójának mindkét 1 százalékát szeretné felajánlani, akkor két ren- 3. Abádszalóki Óvodásokért Alapítvány 18825743-1-16
delkezõ nyilatkozatot kell elhelyeznie egy saját maga által 4. Borostyán Szociális Alapítvány 18830479-1-16
beszerzett, normál méretû borítékban. A rendelkezõ nyilatkozat 5. Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány 18832701-1-16
lehet az APEH által rendszeresített nyomtatvány, vagy azzal egyezõ 6. Tisza-tó Alapítvány 18821691-1-16
méretû és adattartalmú lap. 7. Mozgássérültek JNSz.  Megyei Egyesülete 19430364-1-16

A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a borítékon szerepel az 8. Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület 18821581-1-16
adózó neve, lakcíme és adóazonosító jele. Az adóbevalláshoz csa-
tolt rendelkezõ nyilatkozatra a kezdeményezettek adószámát, illet- II. EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI FELEKEZETEK TECHNIKAI SZÁMA
ve technikai azonosítóját kell feltüntetni, de feltüntethetõ az elneve- 1. Magyar Katolikus Egyház 0011
zése is. 2. Magyarországi Református Egyház 0066

Akinek az adóbevallását a munkáltatója készíti el, annak a boríté-

ÖNKORMÁNYZATI AKTUALITÁSOK
A személyi jövedelemadó 1-1 százalékának felajánlásával kapcsolatos tudnivalók

Tájékoztató
Abádszalók Nagyközség Képviselõtestületének munkájáról



Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K  –  Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K 3

Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K  –  Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K

ELHUNYT
Fehér Józsefné (Nagy Sarolta) 76 éves
Vona József 46 éves
Mihály Lajos 80 éves
Szalmási Istvánné (Károlyi Eszter) 61 éves
Kovács Imréné (Pomaházi Etelka) 73 éves

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát

2004. március 15-én (hétfõn) 10 órai kezdettel
az

1848-49-es FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
156. évfordulója

tiszteletére a Kovács Mihály Általános Iskola elõtti téren,
a 48-as emlékmûnél rendezendõ ünnepségre és koszorúzásra

Abádszalók Nagyközség Önkormányzata

INGATLANéRTéKESíTéS

Abádszalók Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete2004. február 12-én értékesítésre 
kijelölte az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat:

1. 113 hrsz-ú ingatlan (Széchenyi út 11. /Mozi épülete/)
2

Az ingatlan területe: 789 m
Az ingatlan induló bruttó értékesítési ára: 15 millió Ft

2. 147 hrsz-ú ingatlan (Széchenyi út 21. /Tarka ABC, Adomány-gyûjtõhely)
2Az ingatlan területe: 1133 m

Az ingatlan induló bruttó értékesítési ára: 17 millió Ft
Az értékesítésre kijelölt két ingatlannal kapcsolatosan információ szerezhetõ be az Abádszalók 

Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán személyesen, vagy ugyanitt az 59/535-331 telefonszámon. Az 
írásos vételi szándékkal 2004. április 15-ig ugyanitt lehet jelentkezni.

Több jelentkezõ esetén a megadott induló ártól kezdõdõ licitálással kerül a vevõ kiválasztásra. A 
licitáláson kialakult feltételekkel a bérlõknek elõvásárlási joguk van.

Abádszalók Polgármesteri Hivatal
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Megkérdeztük a polgármestert...
… a 2004. évi költségvetésrõl

Polgármester Úr! Tudomásunk van arról, hogy a amely teljes egészében a mûködésre kerül visszaforgatásra. 
Képviselõtestület ez év február 12-én jóváhagyta az önkor- Számolunk az elmúlt évhez hasonlóan a vállalkozási iparû-
mányzat idei költségvetését. Ez után a lakosság zési adó bevétellel, az elmúlt évben felfutott idegenforgalmi 
Falugyûlés keretében tájékoztatót kapott a legfontosabb adó bevétellel. Új központi szabályozás szerint emelkedni 
pénzügyi kérdésekrõl. Vannak azonban Abádszalókon so- fog ez évben a gépjármûadó összege. A mi bevételünket je-
kan olyanok, akik újságunk cikkeibõl értesülnek a falu lenti az ingatlan értékesítés, a különbözõ intézményeinkben 
fontosabb híreirõl. Akik tehát nem voltak a Falugyûlésen, fizetendõ térítési díjak, a közterület-foglalás, a lakosság köz-
mit tudhatnak meg az idei pénzügyi tervekrõl? mûfejlesztési befizetései. Itt jelennek meg a vállalkozóktól 

átvett bevételek is, mint például ez évben a buszpályaudvart 
Mindent, ami e cikk terjedelmébe belefér. Elõször is azt, támogató Volán befizetés. Számolunk jelentõs összegû pá-

hogy az elmúlt év zárásához hasonlóan ez évben is 1,2 milli- lyázati forrás megszerzésével, amely az elmúltévben 147 
árd forintos költségvetéssel számolunk. Sajnos bármen- millió forintot jelentett. Ilyenféleképpen ezekbõl a tételek-
nyire hatalmas is ez az összeg, nem tartalmaz annyi forrást, bõl jöhet össze a 600 millió forint, amelyet kiadásainkhoz a 
hogy zavartalan mûködési feltételekrõl tudnánk beszélni. A központi költségvetés nem ad meg. 
költségvetésen belül az állami támogatás aránya 45 %-os, 
ehhez jön az országos egészségbiztosítási pénztártól - né- Milyen fejlesztésekkel számol az önkormányzat 2004 
hány egészségügyi feladatellátáshoz 6 %-os támogatás. A évben?
többi, mintegy 600 millió forintot az önkormányzatnak kell 
elõteremtenie, ez szinte elképzelhetetlen, ezért az önkor- Fejlesztések tekintetében úgy gondolom, jobban állunk, 
mányzat 95 millió forintos forráshiánnyal hagyta jóvá idei mint a mûködés területén. Láthatóan épül a 103 millió forint 
tervét. Megpróbálunk az úgynevezett ÖNHIKI-s pályáza- bekerülési költségû új autóbusz-pályaudvar, amely község-
ton elindulni, tudjuk azonban az elmúlt évbõl, hogy kevés képi szempontból is nagyszerû látvány lesz, nem beszélve 
esély van. Marad ezért a mûködési, likviditási hitel felvéte- arról, hogy a kulturált utas kiszolgálás idegenforgalmunkat 
le. Nem vigasz, hogy más települések hasonló gondokkal segíti. Terveink szerint ez az elsõ félévben elkészül. Egy kö-
küzdenek, - ezzel van teli a sajtó, - vagy még rosszabb hely- zel 100 millió forintos beruházáshoz, a bérlakásépítéshez 
zetben vannak. Ebbõl következõen marad a szigorú, takaré- nyertünk 70 %-os állami támogatást. Ebbõl 7 költségalapú 
kos gazdálkodás, az intézményi kiadások megszorítása. bérlakás készül majd a Május 1. úton. Itt megkezdõdött a 

közbeszerzési eljárás lefolytatása, ennek befejezése után 
Mire költ legtöbbet ebben az évben mûködési oldalon a szerzõdéskötésre kerül sor, és akkor november végére elké-

költségvetés? szülhet a munka. Ezek a beruházások igénylik a saját erõ 
meglétét, ezért ehhez a képviselõtestület a kihasználatlan 

A legnagyobb kiadási tételünk ebben az évben is a dolgo- Mozi épület, valamint a Széchenyi úti úgynevezett Tarka 
zók munkabére és annak járuléka, hiszen ez közel 470 millió Áruház  értékesítésével kívánja a forrást megteremteni. Ez 
forint, mely az összes költségvetés 38 %. Sajnos a korábbi évben készül el az új Szabadtéri Színpad, elkészül a 
bérfejlesztések áthúzódó hatása mellett újabb bérfejlesztés- Sportpálya melletti üzletsor parkolója, s ide hangulatos 
sel csak a soros erõlelépésekkel tud számolni a költségvetés. kandeláberek, ülõpadok, virágok is kerülnek. Pályázat útján  
Nagy kiadási tétel az oktatási-kulturális ágazat, amely 294 ha nyerünk, - szeretnénk folytatni a útépítéseket, ezek közül 
milliót jelent. A foglalkoztatási gondok is jelen vannak már biztos, hogy Tiszaderzs irányába továbbépül a kerék-
abban, hogy szociális feladatokra 223 milliót fordítunk. párút. Komoly elõrehaladás történt a térségi hulladéklerakó 
Szemléltetésként közlöm, hogy energiára önkormányzati dolgában, úgyhogy remélem, megkezdõdik az a munka, 
szinten közel 57 milliót költünk. Nagyon fontos számadat- mely 2006-ig kell, hogy befejezõdjön. Épül a vizimentõk 
nak tartom, hogy fejlesztésre ebben az évben induló szinten kikötõje, készül a hajózási útvonal terve az Attila-öbölben, 
242 milliót tudunk fordítani. Új elem ebben az évben a készül községrendezési tervünk, befejezzük a temetõ-
költségvetésben, hogy a rászorultsági alapon - az önkor- bõví tést . Fontos dolognak  tart juk,  hogy  lakosság i 
mányzat rendeletében meghatározottak szerint - 30 millió fo- összefogással, - a Takarékszövetkezetnél számlanyitásra ke-
rint lakásfenntartási támogatást tartalmaz a költségvetés. rült sor, - állítsuk helyre a belsõfalusi református templo-

mot.
E kiadásokhoz már említett állami támogatás mellett mi-

lyen saját bevételekkel számol az önkormányzat? Köszönjük a tájékoztatást, és sok sikert kívánunk a ter-
vek megvalósításához!

Egyik legnagyobb bevételünk a turizmushoz kötõdõ vál-
lalkozói tétel. Ennek nagyságrendje 170 millió forint körüli, Kocsis Jánosné
mely mintegy 60 millió forintos nyereségtartalommal bír, 
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A napokban a kezembe került az Egészségünk ló részvétel a betegek számára ingyenes. A körleve-
Megõrzésért, Betegségünk Megelõzésért Alapítvány lek alapján való beteg tájékoztatás során 125 részvé-
szórólapja, melynek aláírója dr. Halas József a köz- teli szándék érkezett vissza.
ség egyik háziorvosa. Az Alapítvány céljairól, elkép- A beteg állapotának súlyossága szerint a részt vevõ 
zeléseirõl beszélgetek doktor úrral. 90 fõ feletti betegeknek is bejárási lehetõsége lesz or-

vosi javaslat alapján. A 90 fõ klubtagként regisztrá-
2003. januárban a Háziorvosi Szolgálata és a SINE lásra kerül. Az otthon étkezési lehetõséget is biztosít, 

Morbo BT. létrehozta az Egészségünk Megõrzéséért, ezt viszont a betegnek fizetni kell. A tervünk az, hogy 
Betegségünk Megelõzéséért Alapítványt. a faluban ez az intézmény a “Megnyugvás Házaként” 

Az Alapítvány a Szent Lukács Gondozási Központ szerepeljen és a lelki nyugalomra vágyók megtalál-
létrehozására pályázaton egy nagyobb összeget nyert ják számításukat benne.
e l  a z  E g é s z s é g ü g y i  
Minisztériumtól. A pályázat Az intézet mûködéséhez mi-
elnyerésében elvi támogató- lyen szakemberekre van 
i n k  v o l t a k  a  h e l y i  szükség?
önkormányzat, a területi 
ÁNTSZ, a megyei Hetényi A mûködéshez szükséges: 
Géza Kórház és a Karcagi 1  i n t é z m é n y v e z e t õ :  
Kátai Kórház vezetõ fõor- pszichológus, 3 terápiás 
vosai. munkatárs, jelenleg 3 mun-

kanélküli nõvérápoló végzi 
Mikor kezdõdik az építke- a speciális iskolát. 1 pszichi-

zés és pontosan hol? áter szakorvos, aki hetente 
egy alkalommal Karcag 

Az építkezés a falu köz- Kórházból kijár terápiás fog-
pontjában az István király út lalkozásokat tartani.
19. szám alatti üres telken Az Alapítvány az intézet 
kezdõdne el, ez év márciu- mûködtetése mellett még cé-
sában és szeptember 1-jével lul tûzte ki ugyanebben az 
átadásra kerül. A gondozási épületben egy diagnoszti-
központ egy olyan nappali szociális otthon lesz, aho- kus centrum, rehabilitációs központ létrehozását is. A 
va önkéntes alapon 90 fõ részére lesz bejárási lehetõ- Gondozási Központ ezzel a tevékenységével a köz-
ség kezelésekre, foglalkozásokra. ségben egészségügyi alapellátási feladatot vált ki.

Körlevélben olyan krónikus szív-érrendszeri, reu- A bejárási lehetõség teljesen rugalmas, a szolgálta-
matológiai betegeket céloztunk meg, akiknek a be- tást igénybe vevõkre van bízva, hogy mikor jön és 
tegségük mögött idegrendszeri, ill. lelki probléma, meddig szeretne ott tartózkodni.
depresszió húzódik meg. Részt vehetnek az otthon Úgy gondolom, hogy erre az intézményre nagyon 
életében a pszichiatriai és szenvedélybetegek. nagy szüksége van a községnek, mivel sok idõs ember 

A gondozási központban különbözõ mûszeres, él magányosan a településen, gyermekeik, hozzátar-
relaxáló, vitalizáló, fizioterápiás kezelések mellett tozóik nélkül. A közösségben új erõre kapnak, felol-
nem kötelezõ foglalkozások is lesznek (pl. szövés, fo- dódnak és nem érzik magukat egyedül.
nás stb.) kártyajátékok, memória játékok, TV nézés, 
félévente csoportos kirándulások, kéthetente bibliaó- Köszönöm a beszélgetést! Munkájához és a fenti cé-
ra a helyi plébánosokkal. Zuhanyzási és tisztálkodási lok megvalósításához nagyon sok sikert kívánok ma-
lehetõséget is biztosítunk a klubtagoknak. gam és a szerkesztõbizottság nevében is.

A bent lévõk hangulatát hangterápiával, 
aromaterápiával, frissítõ gyógyító massage-val is sze- Kocsis Jánosné
retnénk javítani. A foglalkozásokon, kezeléseken va-

Szent Lukács Gondozási Központ
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Elõzõ lapszámunkban már foglalkoztunk a 2004-es év- életbelépõ, az élelmiszer-elõállítás és - forgalmazás 
ben fõleg a turisztikai szektort érintõ országos (HACCP) élelmiszer-biztonsági rendszer bevezetésérõl 
változásokkal, úgy a kormányzati, szakmai irányítást szóló jogszabály. A közintézmények, - ide tartoznak a ke-
illetõen, mint az országos és régiós marketing célokkal reskedelmi és vendéglátó egységek is - akadálymentesí-
és lehetõségekkel. tésérõl szóló jogszabályi elõírás. Amely rendezi a testi 

Most szeretnénk tájékoztatást adni a vendéglátó-ipari fogyatékosok által való közlekedés kérdését.
és kereskedelmi vállalkozókat és vállalkozásokat érintõ Új, ma még kevesek által ismert a jövedéki törvényben 
változásokról. elõírt rendelkezés 2004. augusztus 1-jével kötelezõvé te-

szi a vendéglátó egységek részére a napi standolás 
Úgy látszik e területen sem mutatkoznak olyan pozitív intézményét, ami azt jelenti, hogy az értékesített men-

megnyilvánulások - mint ahogy a gazdaság más terüle- nyiséget naponta kell vezetni, valamint meg kell állapí-
teinél sem - hiszen az ágazat mai helyzetét értékelvén tani  a zárókész lete t. A beszerze tt mennyiséget 
Háber Tamás az ipartestület elnöke a következõ helyzet- szállítónként, azon belül annak a telephelynek a feltün-
értékelést adta a Gazdasági és Közlekedési valamint a tetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás történt. 
Pénzügyminiszter uraknak: Magyar közlöny, 2003/157.

„Országunkban ma 53500 vendéglátó vállalkozás Az ágazati érdekképviselet már elkészítette tiltakozó 
mûködik, több mint 1 millió ember megélhetését bizto- beadványát a szaktárca illetékesei részére.
sítva. Az ágazat árbevétele 400 milliárd forint, amely Ez azt jeleni, hogy az ügyben folyt. köv.
meghatározó nagysága ellenére nem kap semmi- Szintén a felülvizsgálandó kategóriába tartozik 
lyen figyelmet a gazdasági irányítás részérõl. a most még érvényben lévõ szabály, amely 
Sokáig azt hittük, hogy M. H.-on belül a turiszti- kimondja, hogy „egy fajta termékbõl egy idõ-
kai államtitkársághoz tarozunk, késõbb ben csak egy felbontott palack lehet az 
kiderült, hogy a GKM-ben felejtettek üzletben”. E rendelkezés betartása szinte 
bennünket, ahol egyetlen ember sem kivitelezhetetlen, melynek megváltoztatását 
foglalkozott a vendéglátás ügyével. is kezdeményezi az érdekképviseleti testület.
A helyzet a mai napig nem 
változott.”

A fent említett jogszabály változásokkal 
Ebbõl, a szakmai sajtót megjárt azért foglalkozunk kiemelten, mivel a hely-

nyilatkozatból is látszik, hogy a ke- ben megtalálható vállalkozások, vállalkozók 
reskedelem és vendéglátás az elõt- nagy hányada érintett ezekben az ügyekben. 
tük álló feladataihoz nagyon csekély Szeretnénk e hasábokon is  fe lh ívni  a 
segítséget kaphat. Több olyan rendelet figyelmüket,  - azon túlmenõen, hogy a  
lép ez évben hatályba, amelynek a figyelmen kívül ha- Polgármesteri Hivatal szakapparátusa is meg tette 
gyása súlyos szankciókat, - akár üzletbezárást is - von- már ezt - mivel a jogszabályok nem ismerete, nem men-
hatja maga után. tesít senkit sem a felelõsség alól.

Ezek közé tartozik a kereskedelmi egységek és a ven-
déglátás területén egyaránt 2004. május 1-jével Szabó István

Vállalkozók, vállalkozások és a
2004-es esztendõ!?

Számítástechnikai szaküzlet
nyílt Abádszalókon, István K. út l3. sz. alatt.

Várunk minden érdeklõdõt és vásárlót a hét minden napján: 9,00-12,00 és 13,00-l7,00 óráig

Akció!
Philips CD 185,-Ft DVD írható lemez: 390,-Ft
128 MB DDR RAM 333 MHz BRAND 5.500,-Ft Billentyûzet 1.250,-Ft
LG 52XCDROM 4.990,-Ft LG 52/32/52 CD író 9.700,-Ft
Samsung 80 GB 7200 rpm 3 év Garanciával 19.950-Ft DVD tok 80,-Ft

Forgalmazunk még továbbá gyári és utángyártott tintapatronokat és töltõkészleteket.
Az árak tartalmazzák az Áfa-t.
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Fiatal gazdálkodók induló támogatása Turisztikai fogadóképesség javítása

Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Célja a kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és 
Alap vissza nem térítendõ támogatás biztosít fiatal szolgáltatásinak javítása, valamint új szálláshelyek 
gazdálkodók induló támogatására. létesítése a turisztikai vonzerõk környezetében, 

M a g y a r o r s z á g o n  i s  m e g f i g y e l h e t õ  a  valamint a turisztikai vonzerõhöz kapcsolódó 
mezõgazdaságban dolgozók elöregedése (az szolgáltatások bõvítése.
átlagéletkor 55 év). A fiatal, jól képzett gazdálkodókat A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.
segíti ez az intézkedés. Az intézkedés célja a kezdõ, A támogatás minimális összege: 8 millió Ft, a 
fiatal gazdálkodók számának növelése, vállalkozás- maximális összege: 300 millió Ft., a beruházás 
indításuk ösztönzése. összegének 30-50 % -ig terjedõen.

Erre az intézkedésre fõállású fiatal (20-40 év közötti) Pályázhatnak gazdasági  társaságok, nonprofit  
gazdálkodók pályázhatnak elsõ vállalkozásuk szervezetek.
indításakor. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. június 15.

A fenti célok elérése érdekében támogatás vehetõ 
igénybe új, vagy átvett gazdaság létesítésekor a 
tevékenységhez szükséges létesítmények felújítására, Ezen kívül számos - kereskedelem fejlesztés, 
saját tulajdonba kerülõ földterület vásárlásához, új HACCP-hez kapcsolódó fejlesztés, munkahelyteremtõ 
technológ ia i  be rendezések  beszerzéséhez ,  beruházás, egészségügyi infrastruktúra fejlesztés, 
környezetvédelmi állatjóléti, higiéniai követelmények megújuló energiaforrások felhasználásának bõvítése 
me gt er em té sé he z,  va la mi nt  sz ám ít ás te ch ni ka i magánszemélyek számára, stb. - jelent meg, és jelenik 
eszközök, nyilvántartási rendszerek beszerzéséhez. meg március hónapban.

A támogatás maximum összege 6.380.000.- Ft 
egyösszegû vissza nem térítendõ tõkejuttatás, Ezekrõl tájékoztatás minden héten hétfõn: 9-11 óra 
továbbiakban kamatjuttatás. Mindkettõt önrész nélkül között a Polgármesteri Hivatal emeleti kistanácskozó 
folyósít a Kifizetõ Hatóság. termében. Tel: 59-355-459.

A pályázat megjelenés idõpontja: 2004. 03. 31.
A pályázat beadási határideje: 2004. 12. 31.
Kiíró szervezet: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Bordás Mária Magdolna

Minisztérium.

ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGI HÍREK
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2004. év január 01-jétõl a gépjármûvek adóztatásában az alábbi változások 
történtek:

- az új adómegállapítás hatósági adatszolgáltatáson alapul (okmányirodától és BM-tõl kapott nyilvántartás alapján)
- a 2004. 01. 01. után vásárolt gépjármûvek esetén az adóbejelentési kötelezettség megszûnt, kivéve a mozgáskorlá-

tozottak
- az adómérték egységesen a gépjármûvek önsúlyának minden megkezdett 100 kg-ja után 1.200,-Ft.
- az új adótételrõl mindenki határozattal értesül.

Minden önkormányzati adónem esetén a pótlékmentes fizetési határidõk az alábbiak:
2004. I. Félévi adó: március 16. 2004. II. Félévi adó:szeptember 15.

Továbbá értesítjük a lakosságot, hogy 2004. január 01-jétõl a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Abádszalóki 
kirendeltsége a számlavezetõ pénzintézetünk.
Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, megbízást adhat az adó utalással történõ megfizetésére.
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Nagyközségi Önkormányzat - Adócsoport

PÁLYÁZAT-KERESÕ - TÁMOGATÁSOK
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Ha a nõnap nyáron volna, Ha a nõnap õsszel volna, Hideg télben fenyõágat,
Rózsát kötnék nagy csokorba, Lombot kötnék szép csokorba, Bogyót szednék minden lánynak,
Szegfût vagy búzavirágot, Tarkát, sárgát, pirosat, Piros láncot fûznék össze,
Megérdemlik azt a lányok! Köszöntse a lányokat! A lányokat hadd köszöntse!

Tavasszal nem telik másra,
Csak néhány szál ibolyára,
És ha az nincs, fogadjátok
Szívesen a hóvirágot!

A tavasz közeled-
tét jelzõ ünnepün-
ket februárban tar-
t o t t u k  m e g .  
Hagyománynak szá-
mít minden évben a 
farsangolás és a hoz-
zá való készülõdés. 
Szülõi értekezlet ke-
retén belül készült 
e l  a  „ f o r g a t ó -
könyv”. A több éve 
velünk ünneplõ - s 
most már új gyer-
mekeink - anyu-

kája, apukája, nagyszülei is tudják, látják mit jelent a gyermek számára a FARSANG. A jelmez, a mókázás, a színpompa maradandó élmé-
nye mellett, példát kaptunk és adtunk szeretetbõl, jólelkûségbõl, önzetlenségbõl és összetartozásból; mert ezen a délelõttön csak egymásra 
figyeltünk. Vidám mûsort mutattunk be, tréfás versenyjátékokat szerveztünk a gyerekeknek és a felnõtteknek is.

Mint már említettük ez közös munka eredménye. Éppen ezért köszönetet mondunk mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket jelenlé-
tükkel és plusz munkájukkal! Köszönjük Puha Gyulának és feleségének a gyerekek számára nagyon kedves, újszerû, héliummal felfújt 
800 db. léggömböt is!

Hozzásegítettek ahhoz, hogy jól sikerült, felejthetetlen rendezvénnyel búcsúztassuk a telet, s köszöntsük az ébredezõ tavaszt.
(Tantestületünk nevében, a gondolatait Gõdér Andrásné- Marika néni- jegyezte le.)

Gyermekorvosnõnket, Dr. Matus Máriát kérdeztem: ként. 2-3 kanálnyi lándzsás útifüvet és 1 kanál kakukkfüvet ös-
- Községünkben jelentkezett-e és hogyan az influenzás megbetegedés szevegyítünk 0,5 kg. mézzel. Állni hagyjuk a napon, közben kevergetjük, 

az óvodás gyermekek körében? végül leszûrjük, és így tároljuk.
- Nem volt óvodáskorú influenzás beteg. A felsõ légúti megbetegedések Csipkebogyótea: A tüdõ, a vese, a máj zavaraira alkalmazható. A sok 

a gyakoriak. Szövõdményként arcüreggyulladás, fülgyulladás, hörghurut C- vitamint tartalmazó bogyókat elõször beáztatjuk, másnap leforrázzuk, 
fordult elõ. és lefedett pohárban állni hagyjuk 10- 15 percig.

- Hogyan segíthetnénk elõ a gyorsabb gyógyulást, mi óvónõk és a Ánizstea: Nyugtalan, hiperaktív gyermeknél is jól bevált háziszer. 1,5 
szülõk, természetesen? dl tejben csapott evõkanálnyi frissen õrölt ánizsmagot felfõzünk, 10 perc 

- Még a betegség kezdetén ki kell vonni a gyerekeket a közösségbõl a tel- állás után leszûrjük, mézzel édesítjük. Lefekvés elõtt megitatjuk a kis-
jes gyógyulásig! Járványszerûen terjedõ felsõ légúti megbetegedések gyermekkel.
idején,- ha betegek vagyunk-, kerüljük, ne látogassuk barátainkat, ismerõ- Hársvirág: A hársvirág mézszínû teája nyugtató. A téli hûléses megbe-
seinket a tovább fertõzés megakadályozása érdekében. tegedések természetes ellenszere.

- Lenne-e íratlan aranyszabály, jó tanács a megelõzésre? Kakukkfû: Teája a szamárköhögés legmegbízhatóbb 
- Megelõzés szempontjából is, de a már meglévõ betegség idején is ja- gyógyszere, de tüdõgyulladás, sõt gyomorgyengeségre is ered-

vaslom a sok vitamin adását. Fogyasszanak gyümölcsöt, gyümölcslevet, ményesen használható.
immunerõsítõket. Táplálkozzanak egészségesen! Kövirózsa: A kövirózsa a váratlanul jövõ fülfájások 

- Doktornõ! Köszönöm szépen a beszélgetést!   gyógyszere, amíg orvoshoz nem jutunk. A nyugtató hatású nyál-
kát tartalmazó, húsos levelekbõl kipréseljük a nedvet, gézen 

„Fûben, fában orvosság.” - tartja a népi bölcsesség. A növényeknek átszûrjük, és ebbõl 1-2 cseppet alkalmazunk. Elõnye, hogy cse-
ezernyi felhasználási módját ismerjük. Akár egészségünk megõrzésérõl, répben termeszthetõ, így télen is azonnal elõvehetõ.
akár visszaszerzésérõl vagy a szépségápolásról van szó, a természet nagy A zöldtea  fogyasztása az utóbbi idõben egyre népszerûbb. 
patikája a gyógyító kerti növényekkel együtt mindig képes segíteni a Fokozza a figyelmet és a koncentrációt.
hozzáfordulókon, ha   hiszünk a gyógyító erejében. Több tanulmány bizonyítja rákmegelõzõ hatását. Elûzi az 

A gyermekbetegségek gyógyítására kizárólag a gyermekszervezet szá- éhséget, serkenti az emésztést, elszállítja a salakanyagot, 
mára alkalmas növények jöhetnek számításba. megsemmisíti a baktériumokat. A-, C-, és D- vitaminjaival 

Köhögés elleni gyógyméz: Két év feletti gyerekeknek adjuk 4 órán- erõsíti az immunrendszert, és hatóanyagai nem terhelik a szívet.

Mezei Zoltán: Nõk Napjára

„Elmúlott a rövidfarsang…”

EGÉSZSÉGÜNKÉRT!
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mint a férfiak, békességet, megnyugvást, támaszt jelentenek éle-
tünkben. Számomra a nõt tisztelni, becsülni, szeretni kell. Egy lány Nõnek lenni
társ, megérti a problémáimat, de én is az övét, külsõleg és belsõleg 

Nõnek lenni ajándék, az élet ajándéka. Fogadjuk el és örüljünk 
is jó, okos. Ne legyen félõs, viszont ha fél valamitõl, azt mondja 

neki, hiszen megadatott nekünk valami, ami csodálatos. Nõnek len-
meg nekem, hogy segíthessek. Jó velük lenni, udvarolni nekik, 

ni annyi, mint a szívünkkel látni és szeretni. Szeretni a világot, sze-
megértõbbek, mint a fiúk és kényesebb témákról is lehet velük be-

retni élni, a ha elfogadod magad annak, ami, aki vagy, megszépül kö-
szélgetni. Természetesen szeretik, ha kimutatjuk irántuk való érzel-

rülötted a világ, és megszépülsz Te is. Ne feledjük: mindenkiben 
meinket egy-egy jó szóval, virággal vagy édességgel. Lányok nél-

van valami szép! Az arcvonásai, a formás lábai, igézõ szemei és van 
kül lehet élni, de nem érdemes!

a lelki szépség is. Nõnek lenni kihívás. Karriert csinálhatunk, ott-
Most már rájöttem, hogy ahogyan növök, egyre több barátnõm 

hont teremt-hetünk, életet adhatunk gyermekeinknek, az élet leg-
van, de néha a lányok iránti barátság fontosabb a számomra, mint a 

csodálatosabb szerepét, az anyaságot vállaljuk. Külön-külön egyé-
szerelem. Van egy lány, aki tetszik nekem, szeretem õt, érte bármit 

niségek vagyunk, lehet és van véleményünk, ma már oly sok min-
megtennék. Persze, amikor szerelmes vagy, elkap egy érzés, ami ön-

dent megtehetünk, amirõl régen nõtársaink nem is álmodhattak.
magában nagyon jó és megmagyarázhatatlan. Most anyukám a leg-

Legyünk büszkék rá, hogy nõk vagyunk! 
kedvesebb nõ az életemben, õ foglalja el a szívemben az elsõ helyet, 

De mit is jelentünk mi nõk, lányok a számotokra? Iskolánk 8. osz-
csak utána következnek a barátnõk. Nõnapon mindig 

tályos fiúi így vélekednek rólunk:
felköszöntöm, és nagyon örülök, amikor látom, hogy boldog.”

„A nõ, vagyis a lány egy nagyon értékes és fontos személy, sok 
örömet okoztak már nekem. Szebbek, csinosabbak, gyengébbek, 

Rejtvény
1. Képrejtvény: Ismert író és lap-

szerkesztõ, akit március 15-én szaba-
dítottak ki a börtönbõl.

2. Házi mulatság: A tevékenykedõ 
gyerekek igéinek kezdõbetûit ha össze-
olvassátok, akkor 1848. március 15-én a 
szabad sajtó egyik elsõ termékét kapjátok 
meg.

Elõzõ számunk rejtvényének nyertese: 
Sáfár János (6.c.) Gratulálunk!

Suli hírek

Ø A miskolci Földes Ferenc Gimnázium szervezésében 6 megyét érintõ dr. 
Árokszállásy Zoltán biológia versenyen Halas Ramon (7.a) I. helyezett lett.
Ø A megyei játékos sportvetélkedõn iskolánkat 18 2-3-4. osztályos tanuló 

képviselte. A tiszafüredi területi fordulóról elsõként jutottak a karcagi megyei 
elõdöntõbe, ahonnan bronzéremmel tértek haza.
Ø Az egri Neumann tanulmányi versenyen magyarból Szabó Regina 2., Bakay 

Boglárka 3., Kontra Anett 6. lett, míg németbõl Simon Zsuzsanna 5., Szabó Regina és 
Hidli Judit 6. lett.
Gratulálunk nektek és a felkészítésben segítõ pedagógusoknak és szülõknek.

Farsangi pillanatképek A 2004. évi farsangi mulatságunkról kaphatnak némi ízelítõt.

Keresztes lovag, cowboy, királykisasszony, tulipán

Történelmi divatbemutató

1. 2.
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Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...

A 2004 évi agrártámogatások általános feltételeirõl

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 4/2004. tevékenység során kizárólag hatóságilag engedélyezett 
(I.13.) rendeletében szabályozta a „Helyes Mezõgazdasági növényvédõ szert és termésnövelõ anyagot lehet felhasznál-
Gyakorlat” illetve a „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti ni. Tilos a növényvédelmi tevékenység során a vadon élõ szer-
Állapot” feltételrendszerét. A rendelet célja az Európai vezetek veszélyeztetése. Növényvédõ szert emberi és állati 
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból finanszí- tartózkodásra, valamint élelmiszer és takarmány tárolására 
rozott egyszerûsített területalapú támogatások, valamint az szolgáló helyiségtõl elkülönített és biztonságosan zárható 
Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programban, valamint a raktárban, szekrényben tárolható. A tároló tûz és robbanásve-
Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben foglalt vidékfejlesztési szélyt kizáró, egészséget és környezetet nem veszélyeztetõ 
támogatások általános feltételeit. A támogatások igénybe- módon kell kialakítani. Tilos növényvédõ szert tárolni a 
vételének elõfeltételeként szükséges, egyes nemzeti és euró- Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó, valamint a fürdõzésre 
pai uniós jogszabályokban elõírt minimális gazdálkodási és kijelölt vizek partvonalának teljes hosszában mért egy kilo-
környezetvédelmi követelményeinek betartása. méter széles távolság széles távolságon, természetvédelmi 

A rendelet mellékletei szempontok, témakörök szerint tar- területen. Gondoskodni kell a növényvédelmi tevékenység 
talmazzák a feltételeket, a témakörök szerint nézzük milyen so rá n ki ür ül t cs om ag ol ó gö ng yö le ge k sz ak sz er û 
feltételeket kell teljesíteni a támogatást igénylõ termelõknek. összegyüjté sérõ l, keze lésé rõl,  megsemmisíté sérõ l. A 
Elsõ téma a szántóföldi növénytermesztés, alapfeltétel kerül- növényvédelmi munka csak megfelelõ mûszaki állapotú 
ni kell a monokultúrás termesztést. Legalább 5 évente egy- növényvédelmi gépek és növényvédõ szer kijuttatására szol-
szer pillangós növényt kell termeszteni a vetésváltásban. gáló berendezések használhatók. A következõ az állattartás, 
Második a gyepgazdálkodás, ahol az állatsûrûség mértéke az állattartó köteles állatának állatorvosi ellátásáról rendsze-
nem haladhatja meg szarvasmarha, juh, kecske és vad eseté- resen gondoskodni. Az állattartónak az állatok tartása, szállí-
ben az 1,8 állategység/hektár értéket. Szabad tartású sertés tása és forgalmazása során gondoskodnia kell az állat-
esetén 1 állategység/hektár, szabad tartású baromfi esetében egészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi elõírások 
1,4 állategység/hektár. A bálázást és a széna lehordását leg- betartásáról. Az állat etetése és itatása során csak olyan takar-
feljebb 30 napon belül el kell végezni, a gyep terület égetése mányt és ivóvizet, itatásra alkalmas folyadékot szabad 
tilos. A harmadik témakör a tápanyag-gazdálkodás, melyet felhasználni, amely az állat, illetve közvetve az ember egész-
legalább 5 évente elvégzett talajmintavétel alapján kell ségét nem veszélyezteti.
végezni. A gazdálkodó a nitrogén trágyázás során a természe- A szántóterület mûvelés minimális szintje a mûvelésben tar-
tileg érzékeny, a nitrát érzékeny területeken (Abádszalók nit- tása a gyommentes állapot biztosítását jelenti. Az élõhely-
rát érzékeny területen fekszik) a megadott határértékeket megõrzés a természetes gyepterületek megõrzését biztosítani 
nem haladja meg. Trágya nem juttatható ki felszini víztõl, kell, nem kívánatos lágy- és fásszárú növények mezõgazda-
forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szol- sági területen történõ megtelepedését és terjedését meg kell 
gáló kúttól 10 m-es sávban, valamint hullámtereken, partisá- akadályozni. A gyepterületek természetes termõképességé-
vokban és vízjárta területeken. Gyors hatású, könnyen oldó- hez igazodó legeltetést kell folytatni. A gyeptípusnak megfe-
dó nitrogéntrágya, trágyalé, hígtrágya betakarítás után csak lelõ kaszálással vagy legeltetéssel történõ hasznosítás, illetve 
akkor juttatható ki a szántóterületre, ha a trágyázás és vetés legalább évente egyszeri tisztító kaszálás végzése. A talaj 
közötti idõszak nem több, mint 14 nap és még az adott évben szerves anyag tartalmának megõrzése érdekében a betakarí-
megfelelõ talajfedettséget biztosító növény kerül a területre. tást követõ tarlóhántás, illetve tarló ápolás alkalmazása köte-
Tilos a trágya kijuttatása december 1. és február 15. között. lezõ. A tarló égetése tilos, kivéve növény-egészségügyi ható-
Nem juttatható ki trágya fagyott, vízzel telített, vagy sági elrendelés esetén.
összefüggõ hótakaróval borított talajra. A gazdálkodó istálló- A gazdálkodó használatában lévõ gazdasági épületek, hasz-
trágyát csak szigetelt alapú, a csurgalék víz összegyüjtésére nálatban lévõ utak, szegélyek, árkok, szérük, tárolók környe-
szolgáló gyûjtõcsatornával és aknával ellátott olyan trágyate- zetének tisztán tartásáról gondoskodni kell. A kötelezõ 
lepeken tárolhat. A tároló mérete olyan kell, hogy legyen ahol nyilvántartásokról: a gazdálkodónak a mezõgazdasági mûve-
biztosítható az állattartó telepen keletkezett 8 havi trágya- lés alá vont táblákon történõ tevékenységérõl táblatörzs-
mennyiség tárolása. Ideiglenes trágyakazal mezõgazdasági könyvet kell vezetnie. A gazdálkodás során felhasznált 
tábla szélén legfeljebb 2 hónap idõtartamra alakítható ki a növényvédõ szerekrõl és termésnövelõ anyagokról, valamint 
vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek betartása az azokkal való tevékenységrõl a gazdálkodónak 
mellett. A gazdálkodó hígtrágyát, trágyalevet, csurgalék nyilvántartást, permetezési naplót kell vezetni. A gazdálko-
vizet és silólevet kizárólag csak olyan szivárgásmentes, szi- dónak a tevékenységével összefüggõ, elõírt nyilvántartáso-
getelt tartályban vagy medencében tárolhat, amely legalább kat és azok dokumentációit legalább 5 évig meg kell õrízni.
20 évig ellenáll a korroziónak és befogadási kapacitása lega-
lább 4 havi mennyiség tárolását biztosítja. Krupa István

A negyedik terület a növényvédelem, a mezõgazdasági falugazdász
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Kedves Olvasónk! Erdei Lajos úr, felesége és barátai: „megküzdöttünk a fut-
ball labdáért, nem is volt túlságosan olcsó, de jó szívvel segít-

Február 21én került megrendezésre immár hagyományos- jük az Egyesületet. A rendezvény, a zene, a vacsora szenzáci-
nak mondható Jótékonysági Sportbálunk a Rózsakert Étte- ós. Jövõre is eljövünk”
rem és az Abádszalóki Sportegyesület rendezésében. A ren- Hullár Gusztáv úr, felesége és vendégei: „Tavaly betegség 
dezvény célja  mint elnevezésébõl is kiderül kettõs: egyrészt miatt nem lehettem itt. Ez a rendezvény nagyon jól sikerült, a 
a település szórakozni vágyó fiatal és nemcsak fiatal lakosai- kiszolgálás és a hangulat csodálatos”
nak egy néhány kellemes órát szerezni, amikor gondjaikat, Pataki Gyula úr törzsszurkolónk és felsége: „Jövõre is itt a 
bajaikat otthon hagyva, szeretteikkel, barátaikkal egy jót helyünk, nagyon jól érezzük magunkat”
mulathatnak, másrészt ezen vendégek, támogatók által ado- Vasas Károly úr edzõ és felesége: „a csapattal együtt jó ér-
mányozott jegyárakból, felajánlásokból a Sportegyesület mû- zéssel tölt el, hogy nemcsak a pályán, a mérkõzések 
ködését segíteni. alkalmával, hanem ezen a rendezvényen ennyi önzetlen támo-

Úgy gondoljuk, hogy rendezvényünk mindkét célját mara- gatóval találkozhatunk. Mi ezt nagyon szépen megköszönjük 
déktalanul elérte. és igyekszünk ezt jó játékkal, szép gólokkal honorálni 

Engedje meg a Kedves Olvasó, hogy az eseményrõl, annak Önöknek”
történéseirõl néhány mondatban tájékoztassuk Önt. Kedves e sorokat olvasó abádszalóki lakos! Nem lenne tel-

A Sportbál 20 órakor vette kezdetét. Néhány mondatos el- jes ezen tudósítás, ha nem fejeznénk ki köszönetünket 
nöki köszöntõt követõen Bordás Imre településünk polgár- azoknak, akik e rendezvény sikere érdekében, idejüket nem 
mestere köszöntötte vendégeinket és nyitotta meg a bált. A kímélve, rengeteget tettek. Köszönjük Ábrahám Tamás úr-
polgármesteri megnyitást nak és munkatársainak  a 
vacsora követte, mely 4 fo- Rózsakert Étterem dolgo-
gásból állt és vendégeink zóinak a nagyszerû étel, ital 
visszajelzéseibõl megítélve elkészítését, felszolgálását 
igen finom volt elsõrangú és azt a figyelmességet, mel-
f e l s z o l g á l á s  m e l l e t t .  lyel rendezvényünket meg-
Köszönet érte a Rózsakert rendezték.
Étterem vezetésének és min- Köszönjük Rózsa Sándor 
den dolgozójának. ú rnak ,  a  Bará t i  Kör  

A vacsorát követõen a Elnökének, Kovrig Zoltán 
zenekar, a táncosok és Úrnak a rendezvény szerve-
Répászky Miklós  úr,  zésében nyújtott önzetlen 
Egyesületünk FB elnöke munkáját.
vette át a fõszerepet. 23 óra- Végül, de nem utolsó sor-
kor árverést  rendeztünk, ban köszönjük annak a több 
amelyen árverésre került mi nt  20 0 f õn ek , a ki k 
egy múlt, jelen és jövõ jegyvásárlással, tombola-
labdarugói és támogatóink tá rg y fe la já nl ás sa l és  
kézjegyével ellátott futball támogatással, valamint sze-
labda, melyet Erdei Lajos úr, egyik fõtámogatónk nyert el, mélyes megjelenéssel lehetõvé tették rendezvényünk sikeres 
nem csekély anyagi „áldozat” árán. megrendezését.

Éjfélkor vendéglátóink újra asztalhoz ültettek bennünket Rendezvényünk bevételét felszerelés vásárlásra, kiegészí-
és nagyon finom szendvicspartira invitáltak bennünket. E pil- tésre fordítjuk.
lanatnyi csendet kihasználva Répászky Miklós barátunk ma- Bízva abban, hogy aki itt volt, jól érezte magát, jövõre is 
gához ragadta a kezdeményezés lehetõségét, valamint a mik- eljön, aki most nem vett részt rendezvényünkön, talán e sorok 
rofont és egyik legfiatalabb labdarúgó palántánk Pataki elolvasása után kedvet kap, hogy jövõre eljöjjön.
Viktor segítõ közremûködésével több, mint 30 db értékes Találkozzunk az Egyesületünk más rendezvényein is és jö-
tombolatárgyat sorsolt ki a mintegy 1600 tombolaszelvény tu- võre pedig ugyanitt.
lajdonosai között. A nyertesek örömmel vették át 
nyereményeiket, akik nem voltak szerencsések, azzal Ui: 2004. 02. 28-án 13.30 abádszalóki pálya Abádszalók - 
vigasztalódtak, hogy tombolára költött forintjaikat nemes cél- Fegyvernek „MK” mérkõzés,
ra költötték. 2004. 03. 06-án 14.30 Kunhegyes Kunhegyes ESE - 

Az éjféli falatozást és rövid pihenést követõen újra benépe- Abádszalók bajnoki mérkõzés
sült a táncparkett és folyt a jókedvû mulatozás reggel 6 óráig. Találkozunk itt is!

Engedje meg a Kedves Olvasó, hogy egy néhány résztvevõ Erdei András
véleményét tolmácsoljam, illetve felidézzem. SE elnök

SPORTBÁL



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

ORVOSI ÜGYELET ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

 

Március 6-7. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

Március 13-15. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

Március 20-21. Dr. Halas József Abádszalók,
Mikszáth út 20.
( 59/355-534

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

( 59/355-275

Március 6-7. Dr. Koska Gábor Tiszafüred,
( 06/30/9454-101 Úttörõ út 2.

( 59/351-669

Március 13-15. Dr. Lõrincz József Tiszaszentimre,
( 06/30/9581-291 Fõ út 15/b.

( 59/356-202

Március 20-21. Dr. Kriston Mihály Tiszafüred,
( 06/30/434-2638 Vásárhelyi P. út 5.

( 59/351-260

Március 27-28. Dr. Sinka Nándor Kunmadaras,
( 06/30/9258-653 Karcagi út 21/a.

( 59/327-830

ISTENTISZTELET SZENTMISE
Abádi fûtött Református Templomban: vasárnap 10,00 órakor Csütörtökön, szombaton 8,00 órától
Minden hónap utolsó vasárnapján Úrvacsorás Istentisztelet Vasárnap 11,00 órától

Csütörtökön 17 órától
Bibliaóra a Gyülekezeti Teremben

 

CIPÕ ÉS GYERMEKDIVAT
(ABÁDSZALÓK, A FÜREDI DISCONT MELLETT)

TAVASZI AKCIÓ!
benti cipõ 780-950 Ft-ig tavaszi póló 500-800 Ft-ig
lányka, fiú farmer együttes 3500 Ft három részes együttes 1.600 Ft
farmer nadrág 1.980 - 2.400 Ft-ig tavaszi félcipõ 1.500 Ft-tól
nõi alkalmi cipõk 2.000 Ft-tól nõi blúzok 1.200 Ft-tól
3 részes alkalmi lányka együttes 1.800 Ft fehér fiú ing 1.200 Ft
gyermek melegítõk 1.500 Ft-tól bady 650 Ft-tól
baby komp 5.500 Ft baba cipõ akció 500 Ft
bõr baby cipõ 1.500 Ft nõi bõr tavaszi csizma 2.000 Ft

MEGÚJULT KÉSZLETTEL, NAGY VÁLASZTÉKKAL 

VÁROM A KEDVES VÁSÁRLÓIMAT!

CT: JELENCSIKNÉ ILDIKÓ

KÉSZÍTTESSE EL 2004. ÉVI
NAPTÁRÁT,

VALENTIN NAPI, ANYÁK NAPI, 
SZÜLETÉSNAPI, STB. AJÁNDÉKÁT

KEDVENC FOTÓJÁVAL
EGYÉNI KÍVÁNSÁG SZERINTI

SZÍNEKKEL, FORMÁKKAL, 
TÖBBFÉLE MÉRETBEN!
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TÖRPIKE BABA BOLT

Papp Sándornak Abádszalók, Mikes K. úton 1500 négyszögöl gyümölcsös eladó.
Az utcában víz, gáz, villany és mûút van. A gyümölcsös megosztható.

Érdeklõdni lehet: István kir. út 1. sz. alatt
és az alábbi telefonszámon: 59/357-121.
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