
Látták vagy nem a céljuk, A magyarok istenére
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út, Esküszünk,
a múlt, ahogy füst-vetve összeomlott, Esküszünk, hogy rabok tovább
úgy lökte õket, mint lõpor az ólmot: Nem leszünk!
elõre! és õk vállalták e sorsot - Rájuk emlékezünk, 1848. március 15-
Mondd hát velem, hogy dicsõség reájuk! ének halhatatlan hõseire, akik ránk hagyták 

a példázatot: érdemes küzdeni az emberi 
Tavasz van, a természet megmásíthatatlan haladásért, érdemes áldozatot hozni a

törvényei szer int , jövõért, csodás aján-
visszavonhatatlanul, a dék embernek len-
nap éltetõ melege el- ni, magyarnak len-
kerge ti  a havat , a ni. Hányszor merí-
fagyokat, a hideget, és tettek erõt, elszánt-
nemsokára virágren- ságot 1848 emléké-
geteggé változtatja a vi- bõl a magyar haza-
lágot. Most egy régi ta- fiak, for radalmá-
vaszra emlékezünk, rok, a szabadság és
1848 tavaszára, Euró- a nemzeti függet-
pa tavaszára. Akkor is le ns ég ba jn ok ai ,
éppen így fordulhatott akik gyõzelmeikkel 
szépre az idõ, így len- és elbukása ikka l
gethette a szél a friss egyaránt arra inte-
földszagot, és akkor is nek: nem lehet sár-
éppen így megmámo- ba tiporni a szabad-
rosodhatott tõle az em- ság utáni vágyat, az
beri szív, mint a mi szí- emberhez mélt at-
vünk. De nemcsak a lan, az emberi ter-
tavasztól, hanem a mészettõl idegen a
szabadság, egyenlõ- szolgaság, a jog-
ség, testvériség egész talanság, az igaz-
Európán végigvonuló ságtalanság!  Nem
jelszavától is. A szent- lehetünk mi sem ér-
szövetségi Európa leigázott népei az utcára zéketlenek 1848 öröksége iránt, nem hall-
vonultak, új zenére és táncra tanították meg- gathatjuk közömbösen Petõfi szenvedélyes 
rettent elnyomóikat, és fennen hirdették az szavait, nem silányulhat az ünnep kénysze-
örök történelmi tanulságot: rû kötelességgé, a lelkes, ujjongó márciusi 

Habár fölül a gálya tömegre nem emlékezhetünk csak megszo-
S alul a víznek árja, kásból feltörõ tapsokkal. Nem lehetnek ér-
Azért a víz az úr! zéketlenek 1848 eszméi iránt elsõsorban a 

A forradalmi hullám március 15-én ért Ma- fiatalok, hiszen az ifjúság volt a márciusi
gyarországra. A pesti nép az ifjúság vezeté- forradalom vezére, az ifjúság mozgatta ak-
sével kivívta a szabadságot, amely az embe- kor a magyar történelem kerekét.
ri lét egyik legnagyobb adománya. A tömeg A teljes beszéd megtalálható a 
egy emberként ismételte Petõfi szavait: www.szalok.hu honlapon.
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Ebbõl idézünk két részletet



2/2011. (II. 25.) rendelet A közüzemi vízmûbõl szolgáltatott
3az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl ivóvíz ára: 223.-Ft/m +ÁFA

/2/ A hivatkozott rendelet /2/ bekezdése helyébe az alábbi ren-
Abádszalók Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az delkezés lép: 
államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi Szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díja:

3XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdése a 68. §. (2) bekezdése - lakossági fogyasztó: 204.-Ft/m +ÁFA
3a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. - közületi fogyasztó: 307.-Ft/m +ÁFA

évi CLXIX. törvény alapján, a 2011. évi költségvetésérõl Az alapdíj mértéke a 13-20 Ø vízórák esetében 340,- Ft/hó, a 
szóló rendeletét megalkotta. további átmérõjû vízmérõk esetében 25-30 Ø 700,- Ft/hó, a 

40-50 Ø 3.000,- Ft/hó, >80 Ø 7.000,- Ft/hó. 
Terjedelmi okokból nem tudjuk megjelentetni a rendeletet, /3/ Az önkormányzati tulajdonú vízmûbõl szolgáltatott 
mely teljes terjedelmében az Ember Mária Városi ivóvízért, illetve közüzemi csatornamû használatáért fizeten-
Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetõ dõ díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rende-
m e g ,  v a l a m i n t  e l e k t r o n i k u s  f o r m á b a n  a  let bevezetõ részében Abádszalók Nagyközség megnevezés 

 települési honlapon. Abádszalók Város megnevezésre módosul, valamint az 
1996. évben dátum 2011. március 1. dátumra változik. 

*   *   * /4/ Az önkormányzati tulajdonú vízmûbõl szolgáltatott 
3/2011. (III. 01.) rendelet ivóvízért, illetve közüzemi csatornamû használatáért fizeten-

az önkormányzati tulajdonú vízközmûbõl szolgáltatott dõ díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rende-
ivóvízért, illetve a közüzemi csatornamû let egyéb módon nem változik.

használatáért fizetendõ díjakról szóló, többször 2. §.
módosított 1/1996. (I. 29.) rendelet módosításáról /1/ E rendelet 2011. március 1. napjával lép hatályba, egyben 

a 27/2007. (XII. 29.) rendelet hatályát veszti.
/2/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.1. §.

/1/ Az önkormányzati tulajdonú vízmûbõl szolgáltatott 
(: Kovács Mihály :) (: Páldiné dr. Ágoston Lívia :)ivóvízért, illetve közüzemi csatornamû használatáért fizeten-

polgármester helyettes jegyzõdõ díjakról szóló, többször módosított 1/1996. (I. 29.) rende-
let /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

www.abadszalok.hu

Kovrig Zoltán az Abádszalók Várost Üzemeltetõ Kft. ügy- tettük ki. Sok visszatérõ vendégünk keresett meg bennünket. 
vezetõje és Szekrényes István idegenforgalmi referens képvi- Dicsérték a kempingek belsõ rendjét, tisztaságát. A rendezvé-
selte városunkat a turisztikai vásáro- nyekre való beléptetés terén beveze-
kon. tendõ újításainknak örülnek, bizako-

Az utazás kiállításra fellátogatott Ko- dóak jótékony hatásukkal kapcsolat-
vács Mihály polgármester és Kasza Gá- ban.
bor alpolgármester is. Õk is bekapcso- Kritikaként a József Attila úti busz-
lódtak a tájékoztató munkába. forduló rendezetlenségét jelezték. Ke-

A Tisza-tó régió standján kaptunk he- restek volna digitális Tisza-tó térképet 
lyet. A madármegfigyelõ torony for- is rajtunk, de felvilágosítottuk õket, 
májú kiállítóhelyünk egyik oldala má- hogy a tuskók miatt nem vállalja senki 
szó falként szolgált, amit a tiszafüredi a felelõsséget. A veszélyt megbízható-
kalandpark munkatársai üzemeltettek. an elõrejelzõ pontosságot még nem tud-
Óriási volt iránta az érdeklõdés, ami ja ez a technika.
vonzotta a mi pultunkhoz is a gyerme- Nagy kereslete volt az üdülési
kes családokat. ajánlatoknak, a térképeknek és a hor-

Az Abádszalóki nyár program- gász kalauznak, amit a régió biztosított 
füzetét, a város image kiadványát, az a standunkra.
egyes szolgáltatók szóróanyagát vit- Bizakodóan jöttünk haza, mert azt 
tük magunkkal. A két vásáron mintegy tapasztaltuk, nem csökkent irántunk a
2 ezer programfüzetet és közel ugyan- közönség érdeklõdése, továbbra is von-
ennyi szórólapot adtunk kézbe. A kéz- zó üdülési célpontnak tartják városun-
be adás azért lényeges, mert nagy kat. Itthon megtudtuk, hogy a kempin-
valószínûséggel, a potenciális vendég- gek foglalásai a korábbi éveknél job-
körrel találkoztunk. Ezt a konkrétumo- ban alakulnak.
kat firtató kérdések alapján következ- Szekrényes István
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ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI

Az Utazás kiállításon és a FEHOVÁ-n jártunk



A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálat indoka a pítés - környezetkultúra fejlesztése révén szemléletformálás 
helyi, hazai, és globális gazdasági és társadalmi környezet- a fiatalok körében, helyben tartásuk megerõsítése a célunk.
ben bekövetkezett folyamatok, valamint a HVS végrehajtá- 3. sz. célkitûzés: Gazdasági szerkezet megújítása (mezõ-
sának elõrehaladása és a HVS által a felülvizsgálatig elért gazdaságból - szolgáltatás irányába).
eredmények áttekintése. A HVS felülvizsgálat célja, hogy az Erõteljesen támogatjuk a vidéki jellegû nem (csak) mezõ-
említett változásokra a HVS adekvát válaszokat tudjon adni. gazdasági tevékenységeket (a teljes életpályás termelési rend-
A HVS végrahajtásának két és fél éves idõszaka alatt szembe- szerek kialakítását,(élelmiszer-feldolgozás, - értékesítés),
sülnünk kellett a térségünkre is ható gazdasági - pénzügyi vál- kézmûvesség stb.), az ezekre irányuló helyi mikro-, kis-
tozásokkal. Látnunk kell, hogy a köz - civil - vállakozói szfé- vállalkozásokat, ösztönözzük a „Hangya” típusú Szövetke-
ra számára rendelkezésre álló saját források csökkentek, az zetek kialakítását. Fontosak a helyi piacok, vásárok, pavilo-
egyébb forrásokhoz való hozzá férés még nehézkesebbé vált, nos értékesítés lehetõségének biztosítása, a helyi termék véd-
(pl. banki hitelek, csökkent a gazdasági eredményesség - nye- jegyrendszerek (Tisza-tavi termék) bevezetése, a helyi ter-
reség -, és a stabil piaci jelenlét). mékekkel kapcsolatos szemléletformálás. Az önfoglal-

2011. február 10.-tõl a lefedettségi területünkhöz tartozó 15 koztatást, a piaci részesedés bõvülését, hatékony és takarékos 
települési kör mindegyikén tartottunk helyi fórumot. A szer- rendszerek (technológiák) bevezetését, - eszközbeszer-
vezésben résztvettek az Önkormányzatok, civilszervezetek zéseket, felújításokat, beruházásokat, szolgáltatás bõvítését
és az Egyesület elnökségénak tagjai. Ezen fórumokon ösz- eredményezõ, - kis értékû támogatások pályázatain keresztül.
szesen 242 fõ vett részt, és mondták el véleményükete. Ezen 4. sz. célkitûzés: Jó környezeti és ökológiai állapot 
idõszak alatt 85 db projektötlet érkezett, 2 db a közszférától, elérése, fenntartása, örökségvédelem. 
42 db a civilszervezetektõl és 41 db válalkozóktól. A Környezetvédelem, a környezet tisztasága, az alternatív

A legfrisseb hírünk, hogy 2011. március 21.-vel az Irá- energia, és más kímélõ technológiák, megoldások keresése, 
nyító Hatóság (a tartalék keret terhére) plusz 118.837.926 alkalmazása, tudatformálás. Meglévõ értékek feltérképezése 
Ft fejlesztési forrással emelte a LEADER célterületekre - felmérése, állapot rögzítés, megújítása - és a bemutatható-
fordítható összegeinket. Így még 2012 évre is tartalékol- ság feltételeinek megteremtése.
hatunk pályázati pénzeket. 5. sz. célkitûzés: Humánerõforrások fejlesztése 

Kiemelten kell kezelni a piacképes tudás megszerzését, az 
STRATÉGIAI CÉLOK, prioritások élethosszig tartó tanulás folyamatának kialakítását, a kulturá-
1. sz. célkitûzés: Turizmusfejlesztés, minõségi szállás- lis értékek megõrzését, a társadalmi innováció és a környe-

helyek, minõségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése. zettudatosság erõsítését. A jelenleg nem használható tudás, 
A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület vidékfejlesztési stra- hasznosíthatóságának biztosítása, (pl. sok fiatal végez felsõ-

tégiájának alapja a fenntartható turizmusfejlesztés. Cél a je- fokú tanulmányokat, de nem szerez nyelvvizsgát, így nem 
lenleg még egysíkú és esetleges turizmus átalakítása, kiszéle- kap diplomát, az elhelyezkedési lehetõsége zéró. Társadalmi 
sítése és biztos alapokra való helyezése. Ehhez olyan kínálat és egyéni befektetés = zéró eredmény!)
szükséges, amely a térség változatos vonzerõire alapozva in- 6. sz. célkitûzés: Intézményfejlesztés (civilhálózat 
tegrálja a turisztikai termékkínálatot és szolgáltatásokat biz- építés) és térség-marketing 
tosít. Ezek megvalósításán keresztül érhetõ el hosszú távon A különbözõ forrásokból érkezõ támogatások kedvezõ fel-
biztos megélhetést, és a lakosság helyben maradását szolgáló használása érdekében alapvetõ fontosságú a megfelelõ intéz-
turizmus megerõsítése és kiszélesítése. Elengedhetetlen a tu- ményrendszer mellett a közösségi együttmûködések
rizmus fogadás feltételrendszerének javítása, (szálláshelyek, megalapozása, fejlesztése. Helyi - térségi információs háló-
kikötõk, információs pontok, horgász - kerékpáros - vízi-túra, zat kialakítása, belsõ hír áramlás megteremtése, és külsõ - bel-
programhelyek és attrakciók fejlesztése). A vidék „több sõ marketing kommunikáció támogatása. Civil támogató há-
lábra” állítását szolgálják a falusi, öko- és gyógyturizmus tér- lóz at kia lak ítá sa. Sza kma i ala pú egy ütt mûk ödé sek
ségi fejlõdését, szálláshelyeinek bõvítését, a helyi kulináris, támogatása, (termelõ, értékesítõ, támogató szolgáltatások).
népi hagyomány és szakrális hagyományok ápolását célzó fej-
lesztések. Kérem Önt, hogy további információért keresse 

2. sz. célkitûzés: Települési infrastruktúra fejlesztése, él- munkatársainkat, személyesen: Abádszalók, Deák F. út 1/17 
hetõbb vidék. alatt 7.30-16.00 óra között, telefonon: 06-59-535-357 

A környezeti és társadalmi fenntarthatóság összehangolt fej- számon, E-mailben: a , vagy
lõdésének biztosítása elõsegíti a leszakadó hátrányos helyze- honlapunkon: a  oldalainkon. 
tû térségek és az egyéb régiók, kistérségek közötti különbsé-
gek csökkentését, a területi kohézió kialakítását. Helyi pia- Szabó István sk.
cok kialakítása, település központok - közterületek Elnök
fejlesztése, közösségi fejlesztések ösztönzése, környezet szé-

tiszato.leader@gmail.com
www.leader.tiszato.hu
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Társadalmi vita és módosított Vidékfejlesztési Stratégia



Az idén immáron ötödik alkalommal rendezték meg A rendezvényre mintegy 4500 látogató váltott
a Tiszator Böllérfesztivált Abádszalókon. A projekt belépõt, a csapatok pedig 13000 kóstolót biztosítottak 

számukra. A rendezvény fõvédnöki tisztét 
dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter vállalta, aki nem tudott személye-
sen részt venni az eseményen: dr. 
Kardeván Endre államtitkárt küldte maga 
helyett. A verseny gyõztese a kolbász 
egyik fellegvárából érkezett Csabai Ta-
nyasiak nevû csapat lett. A második helye-
zett a ceglédberceli Kiss Mihály és malac-
fogó csapata, a harmadik a Tomaj-

gazdája és eddigi rendezõje az elmúlt évben 
jelentõs összegû pályázatot nyert a 
Tiszator-2010 megrendezésére, ám a szer-
vezetnek ehhez a pénzhez a mai napig nem 
sikerült hozzájutnia. A Top Art Alapítvány 

monostora együttese. A közönségdíjat az 
idén is a Kisköre gárdája szerezte meg.

Abádi Szabó Imre - böllérfesztivál.eu
Fotó: Szekrényes István

az idén emiatt nem, vagy csak igen mosto-
ha körülmények között tudta volna meg-
rendezni a Tisza-tó térségének legna-
gyobb gasztronómiai rendezvényét. A to-
vábbi eladósodást megelõzendõ a szerve-
zet elfogadta az abádszalóki önkormány-
zat és annak cége, az Avüsz Kft. 
segítségét, így az idén e három szervezõ-
dés közösen rendezte meg a Tiszator Böl-
lérfesztivált.
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Böllérfesztivál ötödször
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rÖtödik alkalommal rendeztük meg Abádszalókon a ha- se (már 3× nyerte el az I. helyezést), Pál Mihályné, N -1.
gyományõrzõ böllérfesztivált, melyre 18 csapat neve- ssz-al rendelkezõ abádszalóki szállásadó, Muliter 
zett. A helyben kialakított portákon a falusi disznótor min- Sándor, Tiszafüred Nemzeti Sütöde üzemvezetõje, mes-
den mûveletét elvégezték, a közönségnek csak kóstol- ter pék kóstolta.
gatni és szórakozni kellett. A díjak átadására 17 órakor került sor, amelyen díjakat 

A rendezvény fõvédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfej- adott át a körzet országgyûlési képviselõje Varga Mihály 
lesztési miniszter volt, akit - miniszter úr EU elnökség- államtitkár úr is.
hez kapcsolódó kötelezettsége miatt - a helyszínen dr. A következõ eredményeket hirdettük ki: 
Kardeván Endre vidékfejlesztési államtitkár képviselt. A Tisza-tó legjobb csapata 2011-ben, akinek a díjazá-

A rendezvény fõtámogatói: Tiszafüred és Vidéke sa 180.000 Ft:
Takarékszövetkezet, Honvédelmi Minisztérium. 6 a Békéscsabai Tanyasiak csapata

Támogatók: Nemzeti Étterem Tiszafüred, Lilaakác Kis- A Tisza-tó böllére 2011-ben, aki csapatát gyõzelemre 
vendéglõ Abádszalók, Pince Kft Jászberény, Szabó Ist- vezette:
ván Kunhegyesi Szeszfõzde, Lázár István Abádszalók, 6 Lovas László
Varga János Pincészete Szomolya, Coca Cola, Promeus A 2 helyezett, akinek a díjazása 120.000 Ft:
AG. Németország, META Kft. Abádszalók, Kupai 6 Tiszamenti Regionális Vízmûvek Szolnok csapata
Lajos, Kiss József Abádszalók. A 3. helyezett, akinek a díjazása 60.000 Ft:

A böllérfesztivál a reggeli pálinkaivástól, a fûszeres vér 6 Tomajmonostora csapata
kóstolásán keresztül a kora esti tepertõ kisütéséig zajlott. Közönségdíjas:
A rendezvény látogatottsága, amely évrõl évre nagyobb 6 Kisköre csapata
tömeget vonz településünkre, az elõzetes várakozásnak A legjobb hurka értékelést kapta:
megfelelõen alakult, mintegy 5000 fõ vett rajta részt. 6 Szomolyai Cseresznyekirályok csapata
4000 felnõtt, 500 gyermek váltott belépõt. Közel 300 A legjobb kolbász értékelést kapta:
árus - fõként kézmûves és õstermelõ kínálta a portékáját, 6 Hajdúnánás csapata
160 hagyományápoló, elõadó lépett fel a színpadi Legjobb leves értékelést kapta:
mûsorban, 60 fõs rendezõgárda szolgálta ki a közönsé- 6 Harmadik Mûszak Kunhegyes csapata
get. A közönségdíjat elnyert kiskörei csapat ebbõl 1609 Legjobb toroskáposzta értékelést kapta:
kóstolójegyet váltott be, ennyi vendéget szolgált ki. Pá- 6 Kis Mihály és Malacfogó Csapata
linkájából 22,5 l kínált. Frissen sült pogácsával, rétessel Legfinomabb ételkülönlegesség értékelést kapta:
készültek. Õk azok, akik évek óta példamutatóan szol- 6 Békéscsabai Tanyasiak csapata
gálják ki a közönséget. A porták, a versengõ csoportok Legszebb porta értékelést kapta:
mellett az Abádszalók Várost Üzemeltetõ Kft csapata 6 Tiszagyendai Beton Express
megfeszített munkával - versenyen kívül - biztosította a Legvidámabb csapat értékelést kapta:
vendégek egész napos ellátását. Míg a versenyzõ csapa- 6 Hubertus VT. Abádszalók csapata
tok feldolgozták a hízóállatot, a környezõ településekrõl Pálinka verseny eredménye:
érkezõ néptáncosok, népdalkórusok szórakoztatták a 1. Jász Böllérek Csapata
közönséget, lehetõség nyílott kézmûves termékek vásár- 2. Németh Péter Kiskörérõl
lására. 3. Jász Böllérek Csapata

Háttérrendezvényként pogácsa versenyen vehettek Pogácsa Verseny eredménye:
részt a hölgyek, míg az urak saját pálinkájukkal nevez- 1. Tóthné Salánki Ilona Abádszalók
hettek a helyszínen. 2. Szabó Emília Abádszalók
$ A böllér zsûri tagjai: Prohászka Béla a Magyar 3. Beta Imréné Tiszanána

Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Elnöke, Ambrus 
György Olimpiai Aranyérmes Mesterszakács, Erdei Zol- A belépõjegyek nyereményjáték sorsolásán az 
tán a Mérki Húsüzem igazgatója és Fásy Ádám mûvész abádszalóki META Kft. által felajánlott választási mala-
úr, a Zene Expressz mûsor tulajdonosa. cot Gyõrffy György Dunakeszirõl érkezett vendégünk 
$ A pálinka zsûriben ifj. Szicsek János, a Szicsek nyerte meg, aki miután értesült nyereményérõl, felaján-

Pálinkafõzde, a Magyar Pálinka Háza társtulajdonosa, a lotta azt egy rászoruló abádszalóki családnak. A Szociá-
magyar Pálinka Lovagrend tagja, Györfi Sándor Munká- lis Iroda döntése alapján egy abádszalóki család lesz, a 
csi díjas szobrászmûvész, Szabó István vállalkozó, a szerencsében osztozó nyertes.
Kunhegyesi Szeszfõzde tulajdonosa dolgozott. A Tiszator rendezõi: Abádszalók Város Önkormány-
$ A pogácsákat Geszti Jánosné vendégfogadó, a Fa- zata, Abádszalók Várost Üzemeltetõ Kft., TOP-ART Ala-

lusi és Agroturizmus Országos Szövetségének alelnöke, pítvány.
Réti Józsefné, a Tiszator pogácsaverseny örökös gyõzte- Szekrényes István

Tiszator Abádszalók 2011
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2011. február 28-án lezárult a JNSZM Nagy László Szak- TÁMOP-3.1.4-es pályázatban érintett és a tanulói laptop
képzõ Iskola, Gimnázium és Kollégium két feladatellátási programban résztvevõ tanulócsoportok helyi tantervéhez il-
helyén Kunhegyesen, valamint a JNSZM Hámori András leszkedõen került összeállításra, és több tantárgyra kiterjed 
Szakközépiskola és Szakiskolában Tiszafüreden a tanulói (többek között a magyar nyelv és irodalom, a matematika, 
laptop program megvalósítási szakasza. A program (ami a az élõ idegen nyelv (angol, német) és a történelem 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Új Ma- tantárgyakra).
gyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TIOP- A pályázat során beszerzett eszközök lehetõvé teszik, 
1.1.1-09/1-2010-0167 azonosítószámú pályázata kereté- hogy az informatika szaktantermekben tartott informatika 
ben valósult meg 2010. augusztus 1-tõl) a módszertani, pe- és számítástechnika órák mellett további tantermekben,
dagógiai fejlesztések eszközrendszerének biztosításával más tantárgyak ismeretanyagának a feldolgozása is meg-
szervesen kapcsolódott a 2009/2010-es tanévben végrehaj- szervezhetõ legyen úgy, hogy minden tanuló külön-külön, 
tott TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hoz- önállóan dolgozhasson egy-egy saját használatot szolgáló,
záférés - Innovatív intézményekben megnevezésû pályáza- Internet hozzáférésû számítógépen. A 2011/2012-es tanév-
ti tevékenységhez. tõl kezdõdõen öt tanéven keresztül ilyen módon kerül meg-

tervezésre és megtartásra Kunhegyesen a programba be-
A tanulói laptop program keretében a kunhegyesi JNSZM vont 9. évfolyamos tanulói csoportok esetében középisko-

Nagy László SZIGK két feladatellátási helye számára lai területen a magyar nyelv és irodalom, a matematika és az 
összesen 107 db a tanítási-tanulási folyamatban használha- informatika, szakiskolai területen a magyar nyelv és
tó számítógépes-informatikai (IKT) eszköz, valamint 10 db irodalom, a matematika és az élõ idegen nyelv (német) tan-
10 férõhelyes, a tanulói laptopok biztonságos elhelyezésére tárgyak tanítási óráinak legalább 30%-a. Tiszafüreden a
és töltésére alkalmas mobil tároló szekrény került programba bevont 10. évfolyamos szakközépiskolai tanu-
beszerzésre, összességében 11184250 Ft értékben. A be- lói csoportok magyar nyelv és irodalom, matematika, élõ 
szerzett számítógépes-informatikai eszközök: 97 db a szük- idegen nyelv (német) és informatika óráin kerülnek haszno-
séges szoftverekkel ellátott tanulói és négy tanári laptop, 4 sításra az új eszközök. 
db WiFi Access Point (vezeték nélküli hálózati hozzáférési 
pont) és 2 db WiFi router (vezeték nélküli útválasztó). A ti- Az új eszközök alkalmazása új lehetõségeket  teremt a tan-
szafüredi JNSZM Hámori András SZKI és SZI részére 31 anyag-feldolgozás szemléletesebbé tételére, a tananyag és 
db IKT eszköz (28 db tanulói és 1 db tanári laptop, 1 db a tanulói érdeklõdés kapcsolódási pont ja inak a
WiFiAccess Point és 1 db WiFi router) valamint 3 db tároló feltérképezésére, nevelõ-oktató tevékenységünknek a tanu-
szekrény vásárlására került sor 3245750 Ft értékben. lók közvetlen (a feldolgozandó ismeretanyag elemeire

irányuló) érdeklõdésére történõ alapozására, a sikeres mun-
A beszerzett tanulói laptopok esztétikus kivitelû, bizton- kaerõ-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen 

ságosan és könnyen üzemeltethetõ, tantermi, tanórai kör- át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesz-
nyezetben tartós használatra alkalmas (normál iskolai okta- tésére. A laptopok használata megkönnyíti a kooperatív ta-
tási használatnak megfelelõ ütésállósággal rendelkezõ) nulási technikák és az egyéni haladási ütemet segítõ diffe-
készülékek, melyek grafikus felületû, több felhasználót ke- renciált tanulásszervezés alkalmazását, valamint a rövid (1-
zelõ operációs rendszerrel, irodai alkalmazásokkal 3 tanítási órára kiterjedõ) tantárgyi projektek, és a 
(szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ és prezentációszerkesz- hosszabb, három hetet is meghaladó idõtartamú tematikus 
tõ alkalmazás), Internetböngészõvel (amely alkalmas a projektek megvalósítását is.
Sul ine t  Digi tá l i s  Tudásbázis  ta r ta lmainak a  
megjelenítésére) és digitális tananyaggal telepítve kerültek Dr.Pénzes István
beszerzésre. A laptopokra telepített digitális tananyag a projektmenedzser

Új tanulói laptopok érkeztek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat által fenntartott két középfokú oktatási intézménybe
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Mindannyian látjuk, tapasztaljuk, hogy itt a tavasz, éledezik idõszakban, amikor az önkormányzatunk az elõzõ évben ese-
a természet. Sokan nem is gondolják, hogy a tûzoltók számá- dékes támogatás több mint 4/5-ét nem tudta átutalni és az ez 
ra ez az évszak is jelenthet idõnként igen komoly kihívásokat. évi - már költségvetési rendeletben elfogadott - sem tûnik biz-
A mûködési területünkön jelentkezõ ár és belvízi védekezési tosnak. Jelenleg csak a központi költségvetési normatíva által 
munkákat követõ nyugodtabb idõszak után - néhány lakóház- biztosított rendkívül szûk keretek között tudunk mûködni.

Ezért fontos számunkra, hogy a helyi állampolgárok 
betartsák mindazon szabályokat, amelyek a tûzvéde-
lemre vonatkozóan a tavaszi idõszakban aktuálisak.

Mikor szabad égetni ?
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 

alapján a védett és fokozottan védetté nyilvánított nö-
vénytársulásokra vonatkozó korlátozásokról és tilal-
makról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet állapít 
meg speciális szabályokat. A kormányrendelet 7. §-
ának (4) bekezdése értelmében az erdõterületen talál-
ható védett növénytársulásokban a teljes talaj-
elõkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-
egészségügyi indokból vagy természeti kár 
megelõzése, illetve elhárítása miatt végezhetõ.

Avar és kerti hulladék belterületen történõ égeté-
se a környezet védelmének szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése szerint a települé-
si önkormányzat képviselõ-testületének hatáskörébe 
tartozik.

tûz és mûszakimentés azért „formába tartott” bennün-
ket - megkezdõdtek az avar-aljnövényzet, nádas terü-
leteken keletkezett tüzek idõszaka. 

Van aki úgy gondolja, hogy ugyan mi a csudának ro-
hangálnak a tûzoltók az ilyen esetekhez, hiszen majd 
csak kialszik az magától, és különben is legalább meg-
újul a terület az elszáradt növényzet leégése után. 
Tény, ebben van igazság. Ugyanakkor nem feledkez-
hetünk meg a környezetvédelmi szempontokról sem. 

A tûzgyújtással, tûzgyújtási tilalommal és a mezõ-
gazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi sza-
bályozás kiindulópontja a környezet védelmi tör-
vény (1995. évi LIII.). Az e törvény felhatalmazó ren-
delkezése alapján megalkotott, a levegõ védelmével 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 
14.) Korm. rendelet 11. § (1) és (4) bekezdései tiltják
a hulladék nyílt téri égetését. Ezt kiterjeszti a lábon ál-
ló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék (továbbiakban: 
növényi hulladék) égetésére is. A növényi hulladékégetés alkalomszerû tûzveszélyes tevé-

De van a dolognak egy másik, közvetlen veszélyt jelentõ ol- kenység. A tervezett égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a 
dala is. Sok esetben a hirtelen feltámadó szél a tûzet még ak- megkezdés elõtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos ön-
kor is kontrolálhatatlanná teszi, ha eszközös felügyelet van je- kormányzati tûzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
len. De igazából a felügyeletnélküli „ott hagyott, egy-két alig Az égetés ideje alatt a helyszínen az ott keletkezhetõ tüzek 
látható parázslás” okozta tüzek adják a feladatok nagy részét. oltására alkalmas eszközöket (ásó, lapát) és megfelelõ men-
Ilyenkor a váratlanul feléledõ lángok terjedése a vad nyiségû vizet kell tartani. Az égetés után a területet át kell vizs-
élõhelyekben, facsemetésekben, erdõkben jelentõs károkat gálni és minden izzást, parázslást meg kell szüntetni.
okozhatnak. Sok esetben fordul elõ, hogy tanyát, település- Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy lehetõleg legyen ná-
széli ingatlanokat ért el a tûz vonala, és csak a nagy erõkkel lunk mobiltelefon. Abban az esetben, ha tüzet nem tudnánk 
történõ azonnali tûzoltó beavatkozás akadályozza meg a na- kontrolálni, azonnal hívjuk a tûzoltóságot a 105-ös hívószá-
gyobb károkat. mon.

És mi sem örülünk túlzottan, hiszen a tûzesetek felszámolá-
sa komoly költségeket jelentenek számunkra egy olyan Oláh Imre parancsnok

Tûzoltó hírek…
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Február végén, amikor az alsó tagozatosaink farsan- van benne ceruza, radír, vonalzó,
gi vígasságot tartottak, azt gondolhattuk, hogy nem ezért kedvel minden egyes nebuló.
akar eliszkolni ez a zord tél. Hófúvásra ébredtünk, ha Használd te is bátran
nem tudtuk volna, hogy február 25-e van, akkor azt hi- és meglátod te leszel a legjobb az iskolában.”
hettük volna, hogy ezen a rendezvényen a Mikulást vár-
ják a gyerekek. De szerencsére hatásos volt a 
jelmezbál, hiszen a tél nyakába kapta a lábát és már hét-
határon túlra is elszaladt a farsangi felvonulást megpil-
lantva. Fantasztikusan ötletes jelmezesek vonultak fel. 
Találkozhattunk egy gázkályhával, egy bögre habos 
kakaóval, de földön járó léghajóssal is, az iskolások 
nélkülözhetetlen ceruzatartójával és a háztartásaink 
egyik kellékével a szemetes kukával. 

Nagy Ibolya (4.a)
„A farsangi bálon szemetes kukának öltöztem be. 

Anyával ketten találtuk ki és álmodtuk meg, hogy ho-
gyan lehetne elkészíteni, milyen anyagokat használ-
junk fel és milyen kiegészítõkkel lehetne színesebbé 
tenni. A vázat, amely fából készült, apa az egyik mun-
katársával készítette el. Erre a vázra kartonpapírokat 

De, hogy honnan ezek a jó ötletek, a jelmezesek írtak erõsítettünk. A díszítés szemeteszsákból és egyéb ház-
Nektek ezekrõl. tartási hulladékból állt. A szemeteskuka jelmezem há-

Négyesi Norbert (4.a) rom estén keresztül készült. Örültem, hogy sokaknak 
„Úgy jött az ötlet, hogy dobókocka leszek, de ezt túl tetszett, és én nagyon jól éreztem magam a farsangon.”

egyszerûnek találtuk, ezért kitaláltuk, hogy gázkályha 
leszek. Este körbenéztünk odahaza, hogy találunk-e 
hozzá anyagot. Egy hétig építettük, alufóliát és karton-
dobozt használtunk fel. Amikor kész lett, nagyon tet-
szett és egybõl fel is próbáltam. Eljött a farsang napja, 
nagyon izgultam. Mikor már eredményhirdetés volt, 
és meghallottam, hogy elsõ lettem, nagyon meglepõd-
tem és még a bálkirály is én lettem. Apukámnak és 
anyukámnak megköszöntem a felkészülést.”

Lányi Krisztián (4.a)
„Két nap alatt készült el a jelmezem. Kartont, krepp-

papírt és kartoncsõt használtunk. Az anyukám készí-
tette és a nagymamám segített neki. A legnehezebb a 
ceruzák elkészítése volt. A radír kartonból volt, a vo-
nalzót kölcsön kértük mamától. A vers költõje Kovács 

Szabó Viktória (4.b)
Ádám, amit elmondtam: 

„Tavaly ócska piros fazék voltam, most eszünkbe 
Én vagyok a cerkatartó, 

jutott, hogy lehetnék akár habos kakaó is, csak azért, 
van bennem sok hasznos és jó,

mert egy aranyos jelmezt akartunk. Próbáltuk a 
minden ami érdekes és kellemes lehet

nagynénémmel, anyával papírból összerakni, apukám 
olyan dolgok, amik megkönnyítik az iskolai életet.

az anyagokat hozta. A habot purhabból készítettük.”
A palettám színes és széles

Parázsó Katalin

Télûzõ, tavaszköszöntõ az iskolában
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2011. február 17-én csütörtök délutánra nagyon kedves tasztikus összejövetelre, mely lehetõvé teszi az óvodá-
meghívást kaptunk a Kovács Mihály Általános és Mûvé- sok iskoláról kialakított képét. - Horváthné B.I. - ”
szeti Iskola 1. osztályosainak aláírásával. „Elsõsorban meg szeretném köszönni az iskolának a 

Az IPR iránymutatása alapján az „Óvoda, Iskola átme- lehetõséget, hogy az óvodai csoportunk részt vehetett
net munkacsoport” vezetõi egy remekül megtervezett, ki- ezen a farsangi rendezvényen. A gyerekek nagyon fan-
mondottan az óvodás gyerekekhez közelálló, „mese- tasztikusan érezték magukat. - Gál Katalin - ”
szerû” sportdélutánt szerveztek nekünk, nagycsoportos „Nagyon jól éreztük magunkat, szeretnénk, ha máskor 
óvodásoknak. is lenne ilyen. - Farkas Szilvia - ”

A rendezvény sikeréhez hozzájárult mind-
két intézmény munkacsoportjának aktív 
szervezõ munkája. Vezetõik: Csécseiné 
Mátyus Irénke és Faragóné Zsoldos Ágnes.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az 
ismerkedésre; épület, tanító nénik, társak. 
Ez legyen irányadó a további együttmûködõ 
munkára is. Elsõdleges szempontok: 
segítõkészség, szervezõ, együttmûködés, ak-
tív részvétel, jó hangulat, egymás igényei-
nek figyelembe vétele.

Kedves 1. osztályosok!
Még egyszer köszönjük a meghívást, 

máskor, másban is szívesen megmérettetjük 
magunkat. Bizonyítván, hogy szeptember-
tõl mi is méltó tagjai lehessünk iskolátok-
nak.

Mese-szerû azért volt, mert minden - nem 
túl bonyolult, elvégezhetõ - versenyszámot 
a Hófehérke c. mesére építettek.

Élvezettel és izgalommal vártuk mind-
annyiszor a mese folytatását és, hogy meg-
birkózzunk a ránk váró feladatokkal.

Büszkén mondhatom, hogy derekasan 
helytálltak a leendõ elsõseink!

Egy igazságos pontrendszer eredménye-
ként holtversenyben 1. helyezett lett az 
abádi és a központi óvoda is.

Kissé megilletõdve, ám annál nagyobb 
örömmel vették át a nyakukba akasztott ér-
met és egy kis vitamin utánpótlást is.

A gyerekek néhány gondolatát idézem:
„Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz, és 

nagyon örültem, hogy elmehettem az isko-
lába. Nekem az tetszett a legjobban, amikor a seprûvel Valamint, ezúton is szeretnénk a meghívást viszonoz-
kellett versenyezni. - P.É.I. - ” ni. Az óvodánkban évek óta hagyomány a Föld napjának 

„Én azt hittem, nem is tudok elmenni, mert nagyon fájt nemcsak színes, de színvonalas megünneplése is.
a lábam. Szerencsére a fáslival jól tudtam szerepelni én Erre a rendezvényre nagyon-nagyon sok szeretettel el-
is. Persze, azt szerettem volna, hogy a mi csoportunk várunk benneteket is. Annyit elárulunk, hogy
gyõzzön… igazságos döntetlen lett. - GY.A. - ” meglepetésben, játékban és egy kis együtt tevékenyke-

A szülõk is csupa pozitív véleményt osztottak meg a désben lesz részetek.Arészleteket megtudjátok a meghí-
szervezõkkel: vókból.

„Nagyon szépen köszönjük ezt a lehetõséget, nagyon 
jól éreztük magunkat. Remélem ez hagyománnyá válik, Botosné Nagy Julianna
és az elkövetkezõ idõben is lesz rá lehetõség erre a fan- - óvónõ -

Farsangi váltóverseny



igényelt.Konyhakert Program 
A Magyar Vöröskereszt munkatársai a program folyamán - már-

Abádszalókon is cius 20-tól szeptemberig - ellenõrizni fogják a konyhakertekben
termelt zöldségfélék aktuális állapotát, amirõl fényképfelvétel is Az Amerikai Ház Alapítvány, az Amerikaiak a Magyarokért 
készül.Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt jóvoltából - több Borsod-

A sikeres gazdálkodáshoz a veteményezésre vállalkozók szak-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyei település 
tanácsot kérhetnek a falugazdásztól a keddi fogadóórákon.mellett - március 17-én városunkban is ingyenes vetõmag osz-

A programra sokan jelentkeztek, amit alátámaszt, hogy a város tásra kerülhetett sor. 
részére adományozott 100 csomag vetõmag hamar elfogyott. A
program helyi szervezõi a további igénylõk nevét nyilvántartás-
ba vették és a Vöröskereszttõl kapott újabb 70 db egységcsoma-
got azóta részükre átadták.

Fábián Krisztina

„A tulajdonjog

A tulajdonjog tartalma: birtoklás és birtokvédelem; használat 
és hasznok szedése; terhek viselése; szomszédjogok; tulajdonjog 
korlátozása; jóhiszemû túlépítés; rosszhiszemû túlépítés; ren-A Magyar Vöröskereszt térségi képviselõje azzal a céllal ke-
delkezési jog; védelem.reste meg önkormányzatunkat, hogy településünkön is tegye le-

A vetõmagcsomag átvételére várakozó emberekkel beszélget-hetõvé vetõmagok eljuttatását azon személyek részére, akik 
ve feltûnõen sokan panaszkodtak arra, hogy vannak olyan vállalják, hogy kertjeikben elvetik azokat, majd megfelelõen 
emberek, akik a más munkáját nem becsülik és szégyentelen mó-gondozzák a kikelõ konyhakerti növényeket.
don akár az idõs tulajdonos, szemeláttára szedik ki a földbõl - fõ-
leg a szõlõkben, a krumplit.

Megtörtént eset: Az idõs nénike félve kérdezte a tolvajlás 
láttán: - Hát szeditek?- A tolvajok magától értetõdõ válasza volt, 
hogy: - Szedjük, mert otthon már elfogyott.

Többen azt sorolták, hogy miként fognak tenni az ellen, hogy a 
fáradságos munkájuknak a gyümölcsét más ne vehesse el pl.: ka-
merát szerelnek fel, lefényképezik a tolvajokat, este kint alsza-
nak a szõlõben, s más egyéb módon is megvédik a tulajdonukat. 
Felemlegették a régi idõk mezõõri rendszerét, és a sós-paprikás 
töltetû puska hatékonyságát.

A jog keretein belül maradva, fontos, hogy tudjuk: 
A lopás, azaz tulajdon elleni szabálysértés esetén, akár ismert, 

akár ismeretlen az elkövetõ, ellene feljelentés tehetõ a rendõrsé-
gen.

Tavaly óta a 20 ezer Ft alatti lopási kár szabálysértésnek, 20 
ezer Ft fölötti lopási kár pedig bûncselekménynek minõsül, és 
mindkét esetben a rendõrség nyomoz az ügyben.

A lopási kárnál a büntetés mértéke 20 ezer Ft alatti kár szabály-A Konyhakert Program nem titkolt célja, hogy felélessze a ko-
sértése esetén 100 ezer Ft-ig terjed.rábban virágzó kertkultúrát és felhívja a figyelmet az öngondos-

20 ezer Ft fölötti értékû lopási kárt a büntetõ törvény szabá-kodás szükségességére. Ehhez a program szervezõi és támoga-
lyozza. A lopás vétsége vagy pénzbírsággal, vagy akár 2 évig ter-tói segítséget nyújtanak tízféle zöldség-vetõmagot tartalmazó 
jedõ szabadságvesztéssel is büntetendõ.egységcsomagok adományozásával. Az erre vállalkozók 

Nagyobb határértékeknél növekszik a szabadságvesztés idõ-sárgarépát, dughagymát, babot, csemegekukoricát, tököt, 
tartama.petrezselymet, zöldborsót, retket, salátát és uborkát termeszthet-

nek saját célra kertjeikben.
Takácsné Karkusz ErzsébetAz önkormányzat vezetõje a helyi Családsegítõ és Gyermek-

jóléti Szolgálatot bízta meg a település szintû vetõmag kiosztás Helyesbítésszervezésével, lebonyolításával. 
A program megvalósítása gondos elõkészületeteket, alapos 

Korábbi lapszámban nem helyesen jelentek meg a szervezést igényelt. A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai plakátokon hirdették meg a Konyhakert Program- követ-kezõ telefonszámok:
hoz való csatlakozás lehetõségét, feltételeit. A vetõmagcsomag Fogorvosi rendelõ: 201 - 100
kiosztására a Polgármesteri Hivatalban került sor, ahol a megje- Dr. Bagi Imre: 201 - 101
lentek türelmesen, kulturált módon vettek részt az átvétellel járó 

Dr. Herédy Dezsõ: 201 - 102feladatokban, hiszen az adományosztás pontos dokumentálást 

a legteljesebb dologi jog,
a - legfõbb hatalom - a dolog fölött.”

Hírek röviden
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testi, lelki, szellemi harmónia érdekében szívesen alkalmaz-A baba-mama klub újra indul
zák a különbözõ légzõ-nyújtó gyakorlatokat. A csoportfog-
lalkozásoknak csütörtökönként fél öttõl hat óráig az iskola ad A Gyes-en, Gyed-en kisgyermekükkel otthon lévõ édesa-
otthont.nyákra veszélyként leselkedhet az elszigetelõdés, s 

elõfordulhat, hogy nem találnak megfelelõ kikapcsolódási, 
Takácsné Karkusz Erzsébetfeltöltõdési lehetõséget.

Segítséget nyújthat számukra egy kis közösség, egy baba-
Utólagos kukaigénylési lehetõségmama klub, ahol „sorstársakra” találhatnak, akikkel rendsze-

res idõközönként találkozva gyermeknevelési és egyéb ta-
pasztalataikat megoszthatják egymással, illetve a kisgyer- ATájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Remondis Tisza Kft és 
mek nevelésével, gondozásával, az igénybe vehetõ egészség- Abádszalók Önkormányzata közötti egyeztetés alapján azon 
ügyi és szociális ellátásokkal kapcsolatos ismereteiket bõvít- érintett állandó lakosok, akik korábban nem kaptak kukát a 
hetik. szolgáltatótól, most utólag igényelhetnek edényzetet.

Az igények leadása 2011. 04. 30-ig a Polgármesteri Hivatal 
Mûszaki Irodáján ügyfélfogadási idõben lehetséges, az 
igények összesítés után továbbításra kerülnek a 
szolgáltatóhoz.

Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Iroda
Abádszalók

Kedves Szülõk!

1. osztályosok beíratását 2011. április 11-én (hétfõn) és 12-
én (kedden) 8-12-ig és 14-16 óráig tartjuk a Kovács Mihály 
Általános és Mûvészeti Iskolában (helyszín: igazgatóhelyet-

A baba-mama klub egy korábbi kezdeményezés tesi iroda). 
„felélesztéseként” idén márciusban újraindult településün- Beiratkozásra hozzák magukkal:
kön. - az óvodai szakvéleményt

A klub indítása szülõi kezdeményezésre történt, a megvaló- - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját
sítást a Családsegítõ - és Gyermekjóléti Szolgálat és a Hat - TAJ kártyáját
Szín Virág Óvoda együttmûködése teszi lehetõvé. - szülõ személyi igazolványát, lakcímkártyáját

A találkozók helyszíne - a Dobó és a Kölcsey úti óvoda fel- - az ingyenes tankönyvtámogatás igényléséhez szükséges ira-
váltva - alkalmas arra, hogy a kisgyermekek és anyukák meg- tokat
ismerkedhessenek az óvodával, az óvoda dolgozóival. Az in- - egy db világos hátterû igazolványképet a diákigazolványhoz 
tézmény lehetõséget biztosít a közösségi élettel, a - diákigazolvány igénylése: 550 Ft
szabályokkal, szokásokkal való ismerkedésre is. - fénymásolási hozzájárulás: 600 Ft

A klub elõsegítheti a család - óvoda közötti információ- - diáksportköri támogatás: 500 Ft
áramlást. A kicsik, édesanyjukat maguk mellett tudva, megis- - balesetbiztosítás: 1000 Ft alapdíjtól 10000 Ft extrabiztosítás
merkedhetnek az óvoda életével, megkönnyítve az intéz-
ménybe való majdani befogadásukat, a szülõtõl való elválást. 

MeghívóA klub munkáját segíti a találkozókon résztvevõ 1-1 óvónõ is.
A klubfoglalkozások tervei között szerepel mondókák, da-

Az abádszalóki Kovács Mihály Általános és Mûvészeti Is-lok tanulása, kreatív alkotások készítése, valamint 1-1, az 
kola Szülõi Munkaközössége, tantestülete és tanulói tiszte-anyukákat érdeklõ és érintõ téma megbeszélése, akár intéz-
lettel meghívják Önt és kedves családját a 2011. április 8-án ményen belüli  (óvónõ), akár külsõ szakember 
(pénteken) 16.30 órakor kezdõdõ Iskolagálára. (gyermekorvos, védõnõ, stb.) meghívásával, segítségével. A

klubtagok havonta egy alkalommal találkoznak majd. Az idei Helyszín: az Általános 
elsõ foglalkozást 2011. március 18-án tartottuk, amely az is- Iskola tornaterme. A
merkedésrõl szólt. mûsorban fellépnek az 

Honlapunk: általános és mûvészeti 
Fábián Krisztina iskola tanulói, tanárai. 

klubvezetõ A belépés díjtalan, az 
iskola számára az önként 
felajánlott összegeket Újabb szülõsegítõ csoport alakult!
köszönjük.

Jóga foglalkozás szervezésére kérték fel a szülõk a család-
segítõ és gyermekjóléti szolgálat munkatársát. A szülõk a 

www.babamamaklub.gportal.hu
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal ÁFA levonási joggal nem rendelkezõ pályázók esetében az 
Munkaügyi Központja ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényel-

hetõ.
PÁLYÁZATOT HIRDET (Pályázónak ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan pá-

A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. § (1) bekezdés lyázatában nyilatkoznia kell. Amennyiben a nyilatkozatá-
a) pontja szerint ban megjelölttõl eltérõ adózási módot választ vagy a nyilat-

2 millió Ft-ig terjedõ vissza nem térítendõ tõkejuttatás kozott adózási mód nem egyezik a pályázati adatlap 9 és 10. 
elnyerésére. pontjában megadottakkal, úgy az abból fakadó esetleges 

költségtöbbletet saját forrásból kell biztosítani, illetve a tá-
mogatást csökkentett összegben veheti igénybe az eredeti tel-A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
jes összegû beruházás megvalósítása mellett.)Munkaügyi Központjának illetékességi területe a 

A támogatás igénylésének elbírálásánál elõnyt élvez: 315/2010 (XII.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 
- a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-

311/2007. (XI. 17 ) Korm. rendelet szerint meghatározott Nagykun-Szolnok megyére terjed ki. 
kistérségekhez tartozó leghátrányosabb helyzetû települé-
sen megvalósuló önfoglalkoztatás,

A támogatás célja: - termelõ, vagy idegenforgalmi tevékenység,
A legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresõk és re- - szakképzettségének megfelelõ tevékenység végzé-

habilitációs járadékban részesülõk vállalkozói készségének, sére vállalkozik,
hajlandóságának elõmozdítása, saját vállalkozás, illetve vál- - ha tartósan regisztrált álláskeresõ, vagy pályakezdõ, 
lalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés. vagy 50 év feletti álláskeresõ.

Nem támogatható tevékenységek:Pályázat benyújtására az az álláskeresõ jogosult, akit
- kocsmák, italboltok, játéktermek, nyerõgépek üze-- a munkaügyi központ kirendeltsége a pályázat be-

meltetése.nyújtását közvetlenül megelõzõen - beleértve a pályázat be-
nyújtásának napját is - legalább három hónapja folyamato-

A pályázat benyújtásának helye, határideje, san álláskeresõként nyilvántart, vagy
elbírálása:- rehabilitációs járadékban részesül és

A pályázat kiírását követõen folyamatosan legkésõbb - aki önmaga foglalkoztatását…
2011. május 2-án 15.00 óráig

Támogatás mértéke
A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban fog-Legfeljebb 2.000.000,-Ft vissza nem térítendõ 

laltak szerint kell összeállítani, amelyrõl információt adnak tõkejuttatás, amely nem haladhatja meg: 
az Munkaügyi Központ Kirendeltségein, valamint letölthetõ 

> az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át 
a z  M u n k a ü g y i  K ö z p o n t  h o n l a p j á r ó l  ÁFA visszaigénylés esetén), vagy

> az általános forgalmi adót (ÁFA-t) is tartalmazó ér-
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ aték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támoga-

Munkaügyi Központ területileg illetékes Kirendeltségein.tásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levo-
nási joga nincs. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi KözpontjaA támogatás az ÁFA levonási joggal rendelkezõ pályázók 

esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez, az 

(
http://earmk.munka.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Terjedelmi okokból szûkített!

Lakáshirdetés

Abádszalók Hársfa út 12 sz. alatti összközmûves, kertes családi ház eladó, vagy kiadó.
A lakásban beépített cserépkályha van.

Érdeklõdni lehet: 06-20/434 8372



ELHUNYTAK
Sáfár Zsigmond 82 éves

Penti Károly 37 éves

Nagy József 64 éves

Barta Gyula 75 éves

Izabella: Molnár Katalin és Varga Sándor

Anyakönyvi hírek
2011. március

GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT

FONTOS ÖNNEK A BIZTONSÁG ?
SZERETNE GONDOSKODNI GYERMEKE JÖVÕJÉRÕL ?

FÉLTI  LAKÁSÁT A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKTÓL ?

INGYENES TANÁCSADÁS !   KERESSEN !!

SZABÓ SÁNDOR területi képviselõ

Abádszalók Füredi 17 Ügyelet: Piac-tér 5/1
Tel: 20/581-9107 hétfõ: 8-12 csütörtök: 8-12

Nagy Veronika és Szikora Gábor

13

Tisztelt Ügyfeleink!
Értesítem Önöket, hogy 2011. április 11. napjától kezdõdõen várhatóan 2011. május 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítési munkálatai zajlanak, az esetleges ügyintézési nehézségekért szíves elnézésüket kérjük. 
Az ügyfélfogadás rendjében történõ változásokról a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján értesítjük Önöket. 

Abádszalók, 2011. március 28.

Páldiné Dr. Ágoston Lívia
helyettes jegyzõ
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. tv. (Kht.) 19. § (5) bekezdése alapján a közhasznú szervezet köteles a (2) bekezdés 

szerinti közhasznúsági jelentést, a tárgy évet követõ évben legkésõbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a 
nyilvánosság számára elérhetõ módon közzétenni.

Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány
(5241. Abádszalók, Deák Ferenc út 12.)

adószáma: 18832701-1-16

Közhasznúsági jelentése 2010. év

Számviteli beszámoló: ának c) pont, 2., 10., 11. pontjaiban felsorolt közhasznú 
Bankszámla 2010. évi nyitó egyenleg: 955.027.- Ft tevékenységek körébe tartoznak: szociális tevékenység,
Elkülönített számla egyenlege családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

(2 hónapra lekötött) 584.588.-Ft ellátása, hátrányos helyzetû gyermekek társadalmi 
Pénztár egyenleg: 10.-Ft esélyegyenlõségének elõsegítése. 
Nyitó egyenleg összesen: 1.539.625.-Ft / Alapító Okiratba foglalt céljainak:
Bankszámla 2010. évi záró egyenleg: 872.767.- Ft - Szociális helyzeténél fogva rászorult, különösen
Elkülönített számla 2010. évi záró egyenleg: 607.890.- Ft nehéz anyagi körülmények között élõ általános és
Pénztár egyenleg: 0.-Ft középiskolás korú gyermekek, valamint felsõfokú 
Záró egyenleg összesen: 1.480.657.-Ft intézmény nappali tagozatán továbbtanuló fiatalok 

- ebbõl a saját tõke: 50 e Ft. eseti segélyezése,
- Súlyos betegségben szenvedõ és sérült gyermekek 

Bevételek: gyógyí t t a tásának ,  gyógykeze l te tésének  
SZJA 1 %-ának visszautalás: 481.376.- Ft esetenkénti elõsegítése,
Magánszemélyektõl támogatás - A tanulásban, a sportban, és a kulturális 

alapítvány céljaira: 110.700.-Ft tevékenységben sikeres, tehetséges gyermekek 
Vállalkozóktól támogatás alapítvány céljaira: 35.000.- Ft támogatása.
Megnevezett tartós beteg gyermek javára eleget tett.

magánszemélyektõl támogatás: 51.500.- Ft / Vagyonának kezelését a 7 tagú kuratórium, ellenõrzését 
Banki kamat jóváírások: 25.300.- Ft a 3 tagú bizottság ellenszolgáltatás nélkül, szabadideje 
Összesen: 703.876.- Ft terhére végezte. Fizetett alkalmazottja nincs, 

tevékenysége az éves munkatervre épül.
Kiadások: / Az év során a kuratórium és az ellenõrzõ bizottság 6 

Beteg gyermekek gyógykezeltetésére: 97.000.- Ft alkalommal ülésezett, melyen 90 határozatot hozott, ebbõl 
Szociálisan rászorult gyermekek részére napközi, az  elutas ítot t kérelmek száma: 23.  Az ü lések

kollégiumi étkezési díj támogatás: 62.000.- Ft határozatképesek voltak mindenkor.
Továbbtanuló részére diák utazási bérlet / Pályázati felhívást tett közzé a pénzbeli vagy 

támogatás: 13.000.-Ft természetbeni segélyezés elnyerésére. (A tárgyévi 
Tanulásban,sportban, kulturális tevékenységben pályázati keret: 700 e Ft felhasználását ezen jelentés 

sikeres tanulók támogatása: 110.000.-Ft kiadás tételei részletesen tartalmazzák.) A támogatás 
Hátrányos helyzetû gyermekek minimum összege: 5 e Ft, maximum összege: 20 e Ft/fõ/év.

élelmezés ktsg. tám.: 418.000.-Ft / Az év során támogatásban részesült 105 gyermek 
Megnevezett tartós beteg gyermek javára (ebbõl: továbbtanuló: 26, általános iskolai tanuló: 57, 

befizetett támogatás: 51.500.-Ft óvodás: 11, három év alatti: 9, otthon ápolt: 2). A
Banki jutalékköltségterhelés: 2.666.-Ft támogatásban részesült családok száma: 62 (ebbõl 
Banki zárlati díj terhelés: 4.000.-Ft nagycsaládos: 14, egyedülálló: 11, egyedülálló 
Egyéb költség (nyomtatvány, festékpatron, posta): 4.678.-Ft nagycsaládos: 7). A gyermekenkénti támogatás átlaga:
Pénztár: 10.-Ft 6.700.-Ft, a családonkénti átlag kifizetés összege: 11.300.-
Összesen: 762.844.-Ft Ft.

/ Propaganda tevékenységet végez az SZJA 1 %-os 
A közhasznú célú mûködésre kapott támogatás, az SZJA felajánlás fogadására. 

1 %-a 45 e Ft-tal, a tevékenységbõl származó bevétel: 48 e Ft- / Hitelállománya nincs.
tal csökkent az elõzõ évhez viszonyítva. / Közüzemi költsége nincs.

Az alapítványt 7 magánszemély, 1 vállalkozó támogatta. A / Esedékessé vált tartozása nincs a vám- és 
tartós beteg gyermek javára 7 esetben történt befizetés, mely pénzügyõrség, állami adóhatóság, önkormányzati 
összegek kifizetése soron kívül történt a szülõ kezéhez. adóhatóság, illetékhivatal, egyéb szervezet felé.

/ Adatszolgáltatási kötelezettségének (APEH, KSH felé) 
Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója: határidõre eleget tett.

/ Alapítvány mûködési területe: Abádszalók Város Abádszalók, 2011. január 15.
közigazgatási területe.
/ Célszerinti tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26. §- Közalapítvány Kuratóriuma



A pályázat célja: az abádszalóki gyermekek érdekében Pályázathoz csatolni kell:
1. Szociális helyzeténél fogva rászorult, különösen ne- egy hónapnál nem régebbi keltezéssel

héz anyagi körülmények között élõ gyermekek, általános / A családtagok jövedelmérõl igazolás (munkabér,
és középiskolai tanulók, valamint felsõfokú intézmény családi pótlék, Gyed, Gyes, Gyet, nyugdíj, nyugdíj-
nappali tagozatán továbbtanuló fiatalok eseti segélyezése. szerû ellátások, árvaellátás, rendszeres segélyek,

2. Súlyos betegségben szenvedõ és sérült gyermekek ell átá sok , gye rmekta rtá sdí j, lakásfenn tar tás i
gyógyíttatásának, gyógykezeltetésének elõsegítése. támogatás, ösztöndíj…)

3. A tanulásban, a sportban, és a kulturális tevékenység- / A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt meg-
ben sikeres, tehetséges gyermekek támogatása. állapító - egy évnél nem régebbi - határozat 

másolatban, illetve nemleges esetben a gyámható-
Kiíró: ság igazolása.

ABÁDSZALÓKI GYERMEKEKÉRT / Iskolalátogatási igazolás, jogviszonyról hallgatói 
KÖZALAPÍTVÁNY igazolás.

(Székhelye: Abádszalók, Deák Ferenc út 12.) / Tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás 
(egy évnél nem régebbi keltezéssel) másolatban.

Pályázni lehet: pénzbeli vagy természetbeni segélye- / Gyógyíttatást, gyógykezeltetést igazoló számla 
zés elnyerésére. másolatban.
/ Iskolai, kollégiumi térítési díj kiegyenlítésére, / A gyermek, a tanuló napközbeni ellátását biztosító 

elõfizetésére, intézmény igazolása a megállapított, illetve a kie-
/ Beiskolázást, továbbtanulást elõsegítõ támoga- gyenlítetlen étkezési, kollégiumi térítési díjra vo-

tásra, natkozóan.
/ Súlyos betegségben szenvedõ, valamint sérült / A gyermeket érintõen a nevelési, az oktatási intéz-

gyermekek gyógyíttatásának, gyógykezeltetésének mény támogató nyilatkozata, különösen a tehetsé-
elõsegítésére (orvosi segédeszköz, gyógy- ges tanulók esetében.
szemüveg, gyógyszer…) / Iskolai felszerelés, írószerek, füzetek, tankönyvek 

/ Szociális és anyagi helyzeténél fogva rászorult névre szóló számlái.
gyermekek ellátásának és élelmezésének eseti 
támogatására, Pályázatok benyújtásának módja:

/ A tanulásban, a sportban, a kulturális tevékeny- Adatlap, Beszerezhetõ:
ségben sikeres, tehetséges gyermekek eseti támoga- / „Ember Mária” Városi Könyvtár
tására. 5241. Abádszalók, István király út 13/1 szám

Pályázhatnak: / Kovács Mihály Általános és Mûvészeti Iskola
/ a gyermek törvényes képviselõje, 5241. Abádszalók, István király út 1. szám
/ a 18. életévét betöltött, nappali tagozatos tanuló, Benyújtási határidõ: 

hallgató, illetve rendkívül indokolt esetben esti, le- 2011. január 01-tõl 2011.december31-éig folyamatos.
velezõ és távoktatási formában tanuló 23 év alatti 
egyedülálló, saját jövedelemmel nem rendelkezõ fi- Az alapítványi támogatások odaítélésérõl a közalapít-
atal. vány kuratóriuma egyszerû szótöbbséggel hozott határo-

zattal dönt a beadástól számított egy hónapon belül és az 
Rendelkezésre álló forrás: eredményrõl a pályázót 5 munkanapon belül írásban érte-

1.400 ezer Ft közalapítványi vagyon. síti.
Támogatás formája: vissza nem térítendõ.
Támogatás összege: A részletesen megindokolt pályázatokat postai ajánlott 

minimum: 5 ezer Ft/fõ/év, maximum: 25 ezer Ft/fõ/év. küldeményként a következõ címre kell eljuttatni: 
Kiválasztási kritériumok: Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány
/ A pályázatban érintettek (gyermek, tanuló, 5241. Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

hallgató, törvényes képviselõ) abádszalóki állandó vagy személyesen leadható az adatlap - fentiekben leírt - 
lakosok. beszerzési helyein.

/ A családtagok egy fõre jutó havi nettó jövedelme 
nem éri el a mindenkori minimálbér legalacso- Amennyiben a pályázat a fenti tartalmi követelmények-
nyabb összegét. nek nem felel meg, nem tudjuk elfogadni.

/ Rendszeres iskolába járás, nemleges (esetleg 3 
nap) igazolatlan hiányzás. Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány

/ A pályázat jogos indokoltsága. Kuratóriuma
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ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók  Város Önkormányzata Képviselõtestülete

Felelõs kiadó: Abádszalók Város Jegyzõje
Fõszerkesztõ: Szekrényes István

A szerkesztõség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: 75.361/1997
Nyomdai munkák: Rózsa és Társa BT Kunhegyes 

Csalhatatlanul itt a tavasz, de nem olyan, mint amilyet már csapatok megkeresését. Megítélésem szerint a játékosok ré-
megszoktunk. szérõl ez túl elhamarkodott döntés volt. Elõzõ években is, így 

Valami kimarad ezen a tavaszon, elmaradnak azok a szom- tavasz folyamán máskor is volt ilyen nehéz helyzetben az
bat délutánok, amikor is vagy örömünket, vagy bánatunkat ta- egyesületünk, de mindig jött valami segítség, így átvészeltük 
láltuk meg, akár két órára is az Abádszalóki focipályánkon. a nehéz idõszakot. Mivel csapatunk meghatározó játékosai

Bár mint mondottam, a tavasz itt van, de ezen a tavaszon - eltávoztak, az egyesület vezetése nem látta biztosítottnak a ta-
ahogy emberemlékezet óta mindig - nem lesz bajnoki labda- vaszi megye elsõ osztálybeli pályafutásunknak a folytatását.
rúgó mérkõzés, a cifra kertben. Arra az elhatározásra jutott, hogy visszalép a bajnokságtól 

Kereshetjük az okokat, és a felelõsöket, hogy miért is marad és búcsút int 13 év után a megyei elsõ osztályú bajnokságnak.
el a szombat délutáni szórakozási lehetõségünk. Sajnos az, hogy most mi visszaléptünk egy bajnokság 

Így a legelején megállapíthatom, hogy minden úgy kezdõ- küzdelmeitõl, nem csak abádszalóki jelenség, elõfordult már
dött ez év januárjában is, mint az elõzõ években is ilyen tájt. ez nagyobb labdarúgó múlttal rendelkezõ egyesületeknél is, 
Játékosaink megkezdték a felkészülést a tavaszi rajtra, ám a így például Törökszentmiklós, Kisújszállás, Karcag, Tiszafü-
kezdeten olykor-olykor csak 8-9 játékos látogatta az edzése- red stb…
ket. Volt ez már így máskor is, így az alapozás kezdetén, ám A fent említett csapatoknál is kis idõ múltával újra szerve-
mindig volt valami vagy valaki, aki hitet és reményt sugallt a zõdött a labdarúgás, és bár alacsonyabb szintrõl, de újra elju-
játékosoknak, hogy igenis érdemes felkészülni. tottak legalább a megye elsõ osztályú szintig.

Ez most sajnos ebben az évben elmaradt. Játékosaink hite- Reményeink szerint mi Abádszalókiak is új alapokra he-
hagyottak lettek, úgy gondolták, hogy nincs elég törõdés lyezve szeretett sportágunkat az õsz folyamán csapatot tu-
irányukba, nem becsülik meg úgy õket, talán azért mert az dunk kiállítani, és nevezni tudunk egy új bajnokságra, fõleg a
õszi szereplésük gyengébbre sikeredett. helyi tehetséges fiatalokra számítva.

Az egyesület vezetése, valamint a játékosok egy része meg- Reményeink szerint ez a helyi fiatalokból álló csapat, majd 
kereste a csapat legnagyobb szponzorát és támogatóját, a he- szerethetõ gárdává formálódik és feledtetni tudja az ember-
lyi önkormányzatot. Városunk Polgármesterével történt ta- emlékezet óta nem tapasztaltat, hogy ugyanis Abádszalóknak 
lálkozás alkalmával, a Polgármester Úr ígéretet tett arra, ne legyen bajnokságban induló labdarúgó csapata.
hogy bár nagyon nehéz helyzetben van a városunk, de a Hogy reményeink megvalósuljanak, ahhoz mindenképpen
költségvetésben, melyet a képviselõtestület fogad el, az elõzõ nagyobb összefogásra van szükség, jó volna elérni, hogy
évben is megszavazott összeg áll ebben az évben is az szponzort találjunk és állítsunk a csapat mellé.
Abádszalóki SE rendelkezésére. Végezetül én arra kérek mindenkit, hogy ne bûnbakot és fe-

Ezt az összeget a képviselõtestület a városunk költségveté- lelõsöket keressünk,  amiért ide jutottunk, inkább közösen, fe-
sének elfogadásakor meg is szavazta, el is fogadta. lelõsségteljes döntéseket hozva állítsuk talpra az Abádszalóki 

Sajnos csapatunk játékos állományából, ekkor már többen labdarúgást, „mert kell egy csapat”!
távozási szándékukat jelezték, és elfogadták a környékbeli Kovrig Zoltán

�„Mert kell egy csapat”

Az elmúlt idõszakban a településrõl többen is megkerestek azzal a problémával, hogy sok a kóbor kutya az utcákon. 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az AVÜSZ Kft. altatólövedék és befogóketrecek alkalmazásával megkezdte az 
állatok befogását, de ehhez szükség lesz a lakosság együttmûködésére is, így kérem az alábbiak áttanulmányozását és 
betartását:

v amennyiben kóbor kutyát lát, kérem szíveskedjen jelezni az AVÜSZ Kft-nek az 59/535-343-as telefonszámon vagy 
személyesen az Abádszalók, Deák F. út 22. szám alatti címen, illetõleg a Polgármesteri Hivatal Titkárságán az
59/355-224 telefonszámon, esetleg személyesen,
v az állattartó gondoskodjon a kutya megfelelõ és biztonságos elhelyezésérõl, szakszerû gondozásáról, szökésének 

megakadályozásáról,
v elkóborolt ebét azonnal jelentse az AVÜSZ Kft-nél a fent megadott elérhetõségeken,
v ne etessék a kóbor állatokat,
v a már befogott kutyákat ne engedjék ki a befogóketrecbõl.

A kóbor ebeket az AVÜSZ Kft. a jogszabályoknak megfelelõen, az állatok kínzásától messzemenõkig tartózkodva fogja be!

Segítõ közremûködésüket elõre is köszönöm!

Kovács Mihály s.k.
polgármester

FELHÍVÁS
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