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V. P ALYTASZÍNHÁZ SZEMLE
Műfaji sokszínűség és fergeteges
előadások az V. Pajtaszínházi
Szemlén
2020. jan. 27. Lantai József
19 vidéki színjátszókör és a
Vancouveri Magyar Színház előadása.
2020. január 25-én és 26-án ötödik
alkalommal adták át a Nemzeti
Színház színpadait a Pajtaszínházi
Szemle produkcióinak, 19 vidéki
település színjátszó-csoportjának. A
Nemzeti Művelődési Intézet és a
Magyar Teátrumi Társaság együttműködésében megvalósuló és a
Nemzeti Színház által támogatott
program vidám, színes záróeseménye
az előadók, a nézők és a programot
segítő profi színházcsinálók számára is valódi örömünnepnek számít. A programban a klasszikus
színműtől az abszurd komédián át a regényfeldolgozásig a legkülönfélébb színpadi műfajok
szerepeltek, igazi csemegékkel kényeztetve a több mint kétezer nézőt.
A Pajtaszínház Programot 2015-ben indította útjára a Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar
Teátrumi Társasággal együttműködve azért, hogy az ország falvaiban újraéledjen a régebben
általánosnak számító színjátszó körök munkája, új csoportok alakuljanak, színesítve a kulturális
életet, helyi színházi élményhez juttatva a lakosokat. Az előző években kialakult hagyományokhoz
híven most is a magyar kultúra napja előtt tisztelegve – a jeles dátumot követő hétvégén –
mutatkoznak be a fejlesztő folyamat során született előadásaikkal a programba az ország minden
megyéjéből bevont települések, a Nemzeti Színház színpadain. A projekt keretében megalakult vagy
újraszerveződött színjátszókörök munkáját a Magyar Teátrumi Társaság színész és rendező mentorai
segítették.
Az V. Pajtaszínházi szemlén bemutatkozott települések: Bősárkány (Győr-Moson-Sopron megye),
Egervár (Zala megye), Gádoros (Békés megye), Girincs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Ivád
(Heves megye), Jánoshida (Jász-Nagykun-Szolnok Megye), Keléd (Vas megye), Kemence (Pest
megye), Királyhegyes (Csongrád megye), Kömpöc (Bács-Kiskun megye), Mány (Fejér megye),
Méhtelek (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Mesztegnyő (Somogy megye), Nyárád (Veszprém
megye), Pellérd (Baranya megye), Pilismarót (Komárom-Esztergom megye), Ságújfalu (Nógrád
megye), Tolnanémedi (Tolna megye) és Újtikos (Hajdú-Bihar megye). A legkisebb település a 73 fős
Keléd volt, a legnagyobb pedig a 3078 fős Gádoros.
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V. P ALYTASZÍNHÁZ SZEMLE ( FOLYTATÁS )
Idén először a nemzet közösségeit egy tengerentúli színjátszó csoport is képviselte a szemlén a
Vancouveri Magyar Színház előadása révén. Az esélyteremtés jegyében fellépett a BorsodAbaúj-Zemplén megyei 850 fős Girincs település Dobozszínháza is. A Dobozszínház 2016
őszén alakult, hogy a girincsi Különleges Lakásotthonban élő, értelmileg akadályozott
gyermekek és fiatalok személyiségfejlesztését a művészeti nevelés erejével, drámapedagógiai
eszközökkel segítse.

Az előadásokat véleményező fiatal művésznövendékek értékelése szerint a produkciókból az
alkotás öröme mellett a kultúra iránti tisztelet és a közösségi tenniakarás lelkesedése is sütött.
Felemelő volt látni, ahogyan a különböző generációk együtt éltek, együtt dolgoztak a
színpadon. Az, hogy a program nem csak közösségépítő, hanem kulturális misszióját is
sikerrel teljesíti, jól bizonyítja, hogy a klasszikus darabok mellett saját történeteket, helyi
mondákat, illetve kortárs szerzők műveit egyaránt színpadra vitték a csoportok.
2015 óta, a program öt évadában összesen 100 magyar településen jött létre vagy szervezősött
újra helyi színjátszó csoport, amelyekben összesen több mint 1500 színjátszó tapasztalhatta
meg a közösségi színházcsinálás örömét. Az első négy évad 81 településéből 71-ben meg is
maradt a színjátszó közösség, a csoportok 43 %-a pedig a szemlére készült produkció után új
darabot is színre vitt. A Pajtaszínház Program a színjátszáson kívül más közösségi
együttlétekre is sarkallta a csoporttagokat, hiszen egyes településeken egyesületeket
alapítottak, hagyományőrző kört indítottak, vagy éppen önálló színjátszó találkozót,
fesztiválokat szerveztek.
Az öt év alatt Nemzeti Színház, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális
Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatta az esemény megrendezését.
Forrás: Internet
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G ONDOZÁSI K ÖZPONT

FELHÍVÁSA

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Intézményünk felmérést folytat arra vonatkozólag,
hogy amennyiben ingyenesen lehetne igényelni a házi segítségnyújtást mekkora létszámban vennék
igénybe ezt a szolgáltatást. Jelenleg 27 fő rászorult részére nyújt segítséget a házi gondozás.
A Házi segítségnyújtásban alapvetően kétféle tevékenység típusra oszlik a segítés köre:
1. Szociális segítés keretében az alábbiak szerepelnek:
Ř takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (fürdőszoba, hálószoba, konyha, mosdó)
Ř mosás, vasalás
Ř bevásárlás, gyógyszerek kiváltása
Ř mosogatás, ruhajavítás
Ř vízhordás közkútról, fúrt kútról
Ř tüzelő behordása, hó eltakarítás a lakás bejárata előtt
Ř kísérés

Vészhelyzet kialakulásának megelőzésében ill. elhárításában segítségnyújtás. Szükség esetén a
bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése.
2. Személyi gondozás keretében az alábbiak szerepelnek:
Ř információnyújtás, tanácsadás, mentális segítségnyújtás/támogatás
Ř családdal, ismerősökkel a kapcsolattartás segítése
Ř ügyintézés az igénybe vevő érdekeinek védelmében
Ř gondozás-ápolás körébe tartozó feladatok: fürdetés, mosdatás, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere,

inkontinens beteg ellátása; tisztán tartása, haj és arcszőrzet ápolása, száj-;fog;-köröm; és bőrápolás,
folyadékpótlás és étkezés során segítség, ágyban való mozgatás, felületi sebek kezelése; felfekvés
megelőzése, gyógyszeradagolás, gyógyszerelés figyelemmel kísérése, lakáson belül és kívül hely-,
és helyzetváltoztatás segítése, gyógyászati és kényelmi segédeszköz beszerzésében közreműködés
és annak használatára való betanítás, a háziorvos által előírt terápia követése
Amennyiben felkeltette érdeklődését a felhívás vagy tud olyan személyről, aki erre rászorult kérem
jelentkezzen személyesen a Gondozási Központban, a Fő u. 30. szám alatt vagy a 68/490-079-es
telefonszámon, ahol bővebb felvilágosítást nyújt Krivikné Zahorecz Anita intézményvezető.

G ONDOZÁSI K ÖZPONT

KÖZLEMÉNYE

Az Idősek Klubja a korábbi évekhez hasonló formában a lakosság részére rendelkezésre áll, mint
bérelhető helyiség – családi, rokoni , baráti összejövetelek megtartása céljából.
A helyiség bérleti díjai a következő összegben kerültek meghatározásra:
1 óra időtartamban történő bérlés 3 000,- Ft/ óra
illetve több órás rendezvényre a bérlés 15 000,- Ft/alkalom.
Bővebb felvilágosítás, időpont egyeztetés Krivikné Zahorecz Anita intézményvezetőnél kérhető
a 490-079-es telefonszámon vagy személyesen a Fő u. 30. szám alatt
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1+1%- ÁT ! - 1%

A TÉT !

Magyarországon a rendszerváltást követően jelentősen megnövekedett a civil szervezetek száma.
Ezeket a nonprofit szervezeteket évről-évre támogathatjuk adónk 1%-ával, amely első hallásra
elenyészőnek tűnik, mégis óriási segítséget jelent a támogatni kívánt szervezetnek.
A magyar Országgyűlés 1996. december 19-én fogadta el az úgynevezett „1%-os törvényt” (1996.évi
CXXVI. törvény), amely az évek során több változtatáson átesett, így lényegében ma már nem csupán
az adó egy százalékról, hanem azon felül plusz még egy százalékról dönthetjük el, hogy milyen
alapítványt,vagy egyházat támogatunk vele. Adónk kétszer 1%-ának felajánlása nekünk, mint
adózónak semmilyen többletköltséggel nem jár, hiszen ezt az összeget amúgy is befizetjük az
államkasszába, és ha nem nyilatkozunk arról, hogy kinek ajánljuk fel az 1%-ot, akkor ez az összeg az
államnál is marad.
S hogy miért érdemes adni?
A válasz roppant egyszerű: mert adni jó! Egy felajánlás átlagosan 5500 forintot ér, ami már
önmagában sem elhanyagolható összeg, de könnyen beláthatjuk, hogy pár tucat, vagy akár több száz
felajánlónál ez már egészen komoly anyagi hozzájárulást is jelenthet. Egy kórház ekkora összegből
vehet például száz tekercs kötszert, egy segélyszervezet a rászorulóknak huszonöt adag ételt tud
kiosztani. Az elmúlt évben közel tízmilliárd forint jött össze a nonprofit szervezeteknek felajánlható
1%-okból, tavaly egy szervezet átlagosan 320 ezer forinthoz jutott, de akad olyan is, amely több tíz-,
vagy akár több százmillió forint támogatáshoz jutott ily módon. Sőt, duplán segít, aki nyilatkozik
adója 1%-áról, mert minden felajánlott forint után egy másik forint kerül egy közös alapba, amelyre a
Nemzeti Civil Alapprogramon keresztül minden civil szervezet szabadon pályázhat.
Az adó 1%-áról minden olyan magánszemély rendelkezhet, aki adózik az úgynevezett összevont
jövedelemadó-alapja után. A törvényi rendelkezés értelmében adónk egyik 1%-át alapítvány,
társadalmi szervezet (például egy egyesület), vagy intézmény (Magyar Tudományos Akadémia,
Országos Széchenyi Könyvtár, országos szakmúzeumok, felsőoktatási intézmények stb.) javára
ajánlhatjuk fel. A második 1% az úgynevezett „egyházi 1%”, ezt (az 1990. évi IV. törvény szerinti)
egyházaknak, vagy úgynevezett kiemelt költségvetési előirányzatokként meghatározott célokra
ajánlhatjuk fel.
Természetesen úgy is dönthet az adózó, hogy az adott évben inkább az államkasszát részesíti előnyben
és direkt nem ajánlja fel adója egy százalékát valamely nonprofit szervezetnek, vagy egyháznak, de a
tapasztalatok és a felmérések szerint nem ez a jellemző. A statisztikák szerint a potenciális felajánlók
közel fele nem rendelkezik adója 1%-áról, és az adózók egynegyede nem is tud a második 1% nyújtotta
lehetőségekről. Egy nemrég elvégzett felmérés szerint az adó 1%-ával nem rendelkezők húsz
százalékát nem is érdekli ez a lehetőség, vagy bevallottan lustaságból nem ajánlják fel senkinek az 1%ukat, pedig mint ahogy a fentiekből is kiderül, óriási segítség lehet egyeseknek a szabadon felajánlható,
semmilyen plusz költséggel nem járó támogatásunk.
Ezt az oldalt is azzal a céllal hoztuk létre, hogy megkönnyítsük azok dolgát, akik esetleg a folyamat
bonyolultsága miatt nem ajánlják fel személyi jövedelemadójuk egy százalékát. Nem pusztán
bürokratikus okok miatt bonyolult ugyanis felajánlani az szja 1%-át, hanem egyszerűen az
áttekinthetőség és a pontosság miatt alakult így a rendszer. A felajánláshoz először szükség van tehát
akaratra, vagyis, hogy a személyi jövedelemadó befizetője akarjon valamely szervezetnek vagy
egyháznak adományt juttatni az adójából.
Bár banálisnak tűnhet, de meg kell említenünk, hogy értelemszerűen szükség van személyi
jövedelemadóra is az adó 1 százalékának felajánláshoz.
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Félrevezető lehet, ha pusztán „az adó 1%-áról beszélünk”, hiszen Magyarországon jelenleg minden
dolgozó ember fizet valamilyen adót – viszont egyáltalán nem biztos, hogy személyi jövedelemadót is
fizet! A szociális adóból például (amely az szja-nál jóval magasabb összeg lenne, hiszen mértéke 27%)
nem részeltethetünk egyetlen alapítványt, egyházat vagy civil szervezet sem. Egy százalékunkat csak a
befizetett szja-ból utaltathatjuk tovább, vagyis azok, akik gyermekkedvezményt vesznek igénybe, és
nincs szja-fizetési kötelezettségük, értelemszerűen NEM ajánlhatják fel 1+1%-ukat. Ha esetleg
figyelmetlenségből vagy hanyagságból mégis rendelkeznének 1%-uk felett, akkor értelemszerűen
érvénytelen lesz a rendelkező nyilatkozatuk. Javításra, utólagos módosításra vagy önellenőrzésre nincs
szükség, ha észrevesszük, hogy helytelenül ajánlottuk fel az szja-nk nem létező egy százalékát.
Szintén meglehetősen banális a következő feltétel: az adó 1 százalék felajánlásához szükségünk lesz
egy szervezetre vagy egyházra, amelynek felajánlhatjuk az szja egy százalékát. Az egyházakról szóló
törvény megváltoztatása miatt mindenképpen tájékozódjunk a kedvezményezni kívánt egyháznál,
hogy be vannak-e jegyezve egyházként (természetesen itt a kis egyházakra gondoljunk), vagy immár
csak a civil szervezetek között támogathatjuk őket! Ez annál is fontosabb, mert utóbbi esetben más civil
szervezetet értelemszerűen nem támogathatunk! Az egyházak mellett bizonyos civil szervezeteknek
sem ajánlhatunk fel a befizetendő adónkból, ugyanis a NAV folyamatosan közzéteszi az egy százalékos
kedvezményezettek listájáról kitiltottak névsorát. A 2013. február 1-jei állapot szerint 970 olyan
szervezet volt, amely valamilyen oknál fogva nem fogadhat egy százalékos felajánlásokat. Az 1+1%-ok
felajánlása rendelkező nyilatkozaton történhet meg, vagyis a rendelkező nyilatkozat kitöltése a feltétel
sorában a negyedik. Bár az alább leírtaknál sokkal bonyolultabb szabályok vonatkoznak az egy
százalékos felajánlásokra, egyszerű állampolgárként a következőket elég tudnunk:
Az 1 % rendelkező nyilatkozatot kitölthetjük elektronikus úton a februárig vagy májusig leadott
adóbevallásunkban. Az elektronikus módszer nem csak az adóbevallás, de az 1 százalékos felajánlás
legegyszerűbb módja is. Elektronikus úton nem ronthatjuk el a kedvezményezett egyház nevét, mivel
csak egy adott listából választhatunk. Igaz, ugyanakkor a program nem figyeli, hogy a kedvezményezett
adószáma nem egy, a felajánlásból kizárt szervezethez tartozik-e.
Természetesen az elektronikus úton kitöltött nyilatkozatot is kinyomtathatjuk és leadhatjuk (nem kell az
ügyfélkapun keresztül beküldenünk). Magánszemélyként akár májusig, utólag is beadhatjuk a
rendelkező nyilatkozatot, az 53-as adóbevallásunk elkészítését követően bármikor. Papír alapú
kitöltésnél különösen figyeljünk a civil szervezeteknél az adószám helyes kitöltésére, egyházaknál
pedig arra, hogy helyes technikai számot adtunk-e meg. A civil szervezeteket ugyanis a NAV az
adószámuk alapján kedvezményezi, vagyis az adószámon kívül semmilyen más adatot nem kell
megadnunk. Így akár az is előfordulhat, hogy egy szám elírásával nem az általunk kívánt helyre
utaltatjuk a felajánlásokat, még szerencsétlenebb esetben pedig a kedvezményezetti körből kizárt
szervezet adószámát tévedjük be a rubrikákba, és felajánlásunk elveszik.
Az egyházaknál elég csak a technikai számot megadni, bár lehetőségünk van az egyház nevét is
feltüntetni a nyilatkozaton. Ha mindkettőt kitöltjük, és esetleg nem a technikai számhoz rendelt egyház
nevét írjuk a papírra, akkor a NAV levelet ír nekünk, amelyben értesítenek, hogy a nyilatkozatunk
érvényessége nem egyértelmű (rosszabb esetben figyelmen kívül hagyják a nyilatkozat tartalmát).
Ajánlja fel Ön is az adója 1+1%-át! – 1% a TÉT!
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A Gádorosi Ifjúságért Alapítvány, Gádoros
Név: A Gádorosi Ifjúságért Alapítvány
Cím: 5932 Gádoros Kossuth u. 42
Adószám: 18373569-1-04

Gádorosi Kondi Dse, Gádoros
Név: Gádorosi Kondi Dse
Cím: 5932 Gádoros Iskola u. 4
Adószám: 19052603-1-04

Gádorosi Kézilabda Klub, Gádoros
Név: Gádorosi Kézilabda Klub
Cím: 5932 Gádoros Iskola u. 4
Adószám: 18380297-1-04

Tehetséges Gádorosi Tanulókért Alapitvány,
Gádoros
N é v : Teh e t sé g e s G á d or o s i Tan u l ók é r t
Alapitvány
Cím: 5932 Gádoros Kossuth u. 16
Adószám: 18376270-1-04

Gádorosi Óvodás Gyermekekért
Alapítvány, Gádoros
N é v : G á d o r os i Ó v o dá s G y e rm e k e k ér t
Alapítvány
Cím: 5932 Gádoros Béke Tér 6
Adószám: 18383719-1-04
Gádorosi Idösekért Alapitvány, Gádoros
Név: Gádorosi Idösekért Alapitvány
Cím: 5932 Gádoros Kossuth u. 16.
Adószám: 19060789-1-04

Ú JABB

Gádorosi Szivárvány Szabadidős Ifjúsági
Egyesület, Gádoros
Név: Gádorosi Szivárvány Szabadidős Ifjúsági
Egyesület
Cím: 5932 Gádoros Iskola u. 4
Adószám: 18379479-1-04
Adó egy százalék - Ön is segíthet!
Forrás: Internet

ÜGYEK INTÉZÉSÉBEN SEGÍTENEK A KAMARAI FALUGAZDÁSZOK

Tovább bővült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) feladatainak köre, a köztestület mintegy 600 fős
országos falugazdász-hálózata újabb ügyek intézésében segíti a kamarai tagokat. A kamara végzi 2020. január 1jétől a családi gazdaságok nyilvántartását; emellett átvesz a mezőőr-szolgálattal, hegyőrségekkel és a meg nem
művelt mezőgazdasági területek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat is.
Az előző év végén több olyan jogszabály-módosítás történt, amellyel újabb, a mezőgazdasággal szorosan
összefüggő, specifikus agrárigazgatási feladatok kerültek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához (NAK). A
kamara határozott szándéka, hogy a gazdálkodók válláról minél több bürokratikus terhet vegyen le, ezzel is
segítve azt, hogy nekik csak a termeléssel, értékesítéssel kelljen foglalkozniuk. A mezőőri szolgálat szakmai
felügyeletének átvételével pedig a mezőgazdasági érdekek fokozottan előtérbe kerülnek majd.
A már decemberben a Magyar Közlönyben is megjelent jogszabály-módosítások szerint a NAK látja el – a járási
hivatalok helyett – 2020-tól a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat és az adataik
nyilvántartásban rögzítését. Mindez országszerte közel 23 ezer családi gazdaságot és annak mintegy 80 ezer
tagját érinti – a NAK területileg illetékes megyei igazgatóságai illetve mintegy 600 falugazdásza áll
rendelkezésükre az ügyeik intézésében.
A kamara, mezőgazdasági igazgatási szervként átveszi a mezőőri szolgálatok nyilvántartását is, a mezőőrök
szakmai felügyeletét, valamint a – települési önkormányzat által létesített – mezei őrszolgálat és a – hegyközség
által létrehozott – hegyőrség megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás
iránti kérelem elbírálásával összefüggő feladatokat. Mindemellett a jövőben a NAK vezeti a mezőgazdaságban
felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira kiadott jogszabályban foglaltaknak
megfelelően a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását, amelyről információt szolgáltat az állami
adó- és vámhatóság számára.
A családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos, kötelezően alkalmazandó nyomtatványok elérhetőek a
NÉBIH-portál mellett a kamara honlapján is (kérelem a családi gazdaságok nyilvántartásba vételéhez; a
nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása; törlés iránti kérelem; szerződésminta családi gazdaság
létrehozásához).
(NAK)
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T ÁJÉKOZTATÓ

TISZTELT LAKOSSÁG!
ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY GÁDOROSON
az Oros-Kémény Bt. Kéményseprőipari Szolgáltató Betéti Társaság
végzi a kémények ellenőrzését.
2016. JÚLIUS 1-TŐL
A LAKOSSÁG (TERMÉSZETES SZEMÉLYEK) ESETÉN
ÉVI EGYSZERI ALKALOMMAL
A KÉMÉNY ELLENŐRZÉS ÉS SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁS
INGYENES.
Munkatárs:
Molnár Tamás kéményseprő szakmunkás
telefonszám: 06/30-368-9642
Gádoros, Eperjes, Békéssámson településeken:
meghosszabbított ügyfélfogadás
minden hétfőn 7:30-20 óráig
Gádoros, Bajcsy-Zs. u. 79.
Önkormányzat
Tisztelt gádorosi lakosok!
Kedves vásárlóim!
Majdnem 20 éve nyitottam 100-as boltom
Gádoroson.
Ezúton szeretném megköszönni tiszteletüket,
hűségüket, kedvességüket.
Továbbra is állok rendelkezésükre megszokott
és új árucikkekkel, akciókkal a nagyszénási
üzletemben.
Igény esetén házhoz szállítás is megoldható!
Tisztelettel és köszönettel:
Benczúr István egyéni vállalkozó
„ A jó szomszéd”
Tel.: 0630/4822041
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O LVASNIVALÓ
Szeretnénk olvasóinknak kedveskedni ezzel a rovatban, amelyben olyan könyveket ajánlunk
elolvasásra, amelyet Önök ajánlanak. Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
Most egy olyan íróról és könyvéről szeretnék írni, akit talán ti is ismertek. Igaz, hogy sok pályán
megpróbálta magát elképzelni, mint bölcsész, teológus és tanár, de szerencsénkre megállapodott az
írásnál. Ő nem más Richelle Mead a nagy sikerű Vámpirakadémia világának megalkotója. Online és
nyomtatott magazinok nem nagyon foglalkoztak a kiadvánnyal, a kritikák száma minimális.
Ugyanakkor, a könyv a blogszféra fiatalabb közönsége körében szinte egyöntetű sikert aratott, kiemelve
a vámpírtársadalom bemutatásának egy újfajta megközelítését és a karakterek szerethetőségét, részletes
kidolgozottságát. Rengeteg rajongói kritika található a weben, rámutatva, hogy bár az idősebb
korosztály érdeklődését nem keltette fel különösebben a Vámpírakadémia, de egy zömmel
tinédzserekből álló népes olvasótáborra mégis szert tett. A vámpír sorozat 2010-ben ért véget A végső
áldozat címmel. Nálunk 2011-ben jelent meg a kötet nyomtatott formában.
De kanyarodjunk is vissza a számomra olyan kedves és
fantasztikusnak tartott új sorozatához és persze új főhőséhez. Az
Agave Kiadó 2012 tavaszán belefogott az írónő egy korábbi szériája, a
hatkötetes Georgina Kincaid-sorozat kiadásába. Míg az előző Meadkönyvek a young adult kategóriába tartoztak, inkább a fiatalabb
olvasókat célozták meg, ezúttal igazi felnőtteknek való urban fantasyt ígértek a hírek. Bár ez nem jelenti azt, hogy csak és kizárólag
felnőttek olvashatják.
Nos, a történet röviden: Georgina Kincaid, a gyönyörű könyvesbolti
eladónő látszólag mindennapi életet él Seattle-ben. Reggelente a
macskájával játszik, napközben elbűvölően csacsog a vásárlókkal,
este pedig táncórákat ad barátainak, vagy éppen valamelyik
környékbeli banda koncertjén lóg. Legjobb barátai két vámpír és egy
kisördög. Ja, igen, ő maga pedig szukkubusz. Férfifaló, alakváltó démon, aki áldozatai gyönyöre
közben elszívja életerejüket, s lelküket a kárhozat felé taszítja. Nem ma kezdte a pályát, mintegy 1600
éve, 16 évesen adta el a lelkét a halhatatlanságért, azóta csábítja a hímnemű halandókat, főnökei
legnagyobb megelégedésére.
A hangulatos estéket azonban egy gyilkos zavarja meg, aki a halhatatlanokat vette célba, és aki ráadásul
szerelmes vallomásnak szánt levelekkel bombázza Georginát. Angyalok, démonok, vámpírok és más
különös lények bukkannak fel, és bár a pokol és a mennyek harca folyamatos, az örökkévalóknak ez
meg sem kottyan.
Egész szép kis természetfeletti kavalkádot alkotott Mead, kellő mértékű intrikával, áskálódással és
munkahelyi rivalizálással – mert hát a menny és pokol képviselői ugye éppoly kemény munkát
végeznek a lelkünkért folytatott harcban, mint mi az irodában. A krimiszál könnyen megfejthető, pláne
annak, aki olvasott már ezt-azt az írónőtől – Mead cselekményvezetése nem tartogat sok meglepetést. A
hangulat, a város leírása és a mellékszereplők némelyike garantálja a szórakozást – például nagyon
élveztem a mulya író szerencsétlenkedéseit; a két fura vámpír párosát.
Sokan kritizálják Georgina személyiségét, sőt mi több a „buta liba” kifejezést használják. Mivel 1600
éves, s úgy viselkedik és úgy is beszél, mint egy 16 éves csitri, s milyen keveset tud a halhatatlanok
világáról. Bár ha olvassuk a könyvet, egyből rájövünk miért is van ez. Georgina próbál hétköznapi életet
élni, nem használni varázserejét. S mind ezt úgy, mint mi egyszerű halandók. Úgyhogy le a kalappal
Georgina előtt. Tudom ez csak az én személyes véleményem, s a kritikusok se nyilatkoztak annyira
negatívan róla, de ez a skatuja akkor is sértő.
A sorozatból itthon csupán 2 kötet jelent meg magyar fordításban nagy sajnálatomra. Az okát ma sem
sikerült kiderítenem, hiszen a könyvek rekord gyorsasággal keltek el a boltokban.
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Ez a két kötött A szukkubusz dala, ennek a tartalmát fejtettem ki. S A szukkubusz éjszakája. Sajnos a
történet hirtelen ért véget, s ha szeretnéd tudni miről is a folytatás, előkel kapni a tarsolyodból az
angoltudásod.
Tudom, hogy így nem kecsegtető ez a sorozat, hiszen kérdezed, hogy mi értelme elolvasni 2 kötet, ha a
többi csak idegen nyelven jelent meg. Nos, Georgina egy különleges világba kalauzol bennünket, ahol
olyan halhatatlanokkal ismerkedünk meg, amit más könyvek csak éppen vagy letűnt legendákban
említenek.
Most biztos legyintettél egyet, hogy ugyan már. Pedig hidd, el kár lenne kihagynod ezt a kalandot.
Mellesleg köztudott Richelle-ről, hogy nagy szenvedéllyel tanulmányozza a különféle mitológiákat és
népi hagyományokat.
Remélem felkeltettem az érdeklődésed, s te is hasonló fogsz vélekedni erről a fantázia dús könyvről.
Tehát kedves leendő olvasó indulj el erre a kalandra Georginával a szukkubusszal és társaival.
Írta: Raven
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TISZTELT LAKOSSÁG!
1.) Magánszemélyek kommunális adója
/Magánszemélyek kommunális adója számla: 53300067-12001565/
Településünkön a magánszemélyek kommunális adója a 15/2015. (XI. 26.) KT. számú rendelet alapján
kerül megállapításra az adó évi mértéke 2007-től a mai napig ingatlanonként évi 7000,-Ft.
A 70 év feletti és a 18 év alatti adózóknak az évi adó 50%-át kell megfizetniük.
Az adó megállapítása bevallás alapján történik, mely intézhető elektronikusan úton illetve személyesen.
2.) Iparűzési adó
/Iparűzési adó bevételi számla: 53300067-12001565/
A helyi iparűzési adó a 15/2015. (XI. 26.) KT. számú rendelete alapján kerül megállapításra.
Az adó mértéke az iparűzési adóalap 2%-a.
Az 1990. évi C. törvény 35. § * (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) * Az adó alanya a vállalkozó. /vállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi
vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és
kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve,
hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
3.) Talajterhelési díj
/Talajterhelési díj bevételi számla: 53300067-11050009/
2003. évi LXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról 11.,12.,13.,14. §-a, és az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. Tv 35.§.,71.§,81-82§-a, valamint Gádoros Nagyközség Képviselő-testületének
11/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelete alapján történt.
Amennyiben bevallási kötelezettségének nem tesz eleget az adózás rendjéből szóló 2017. évi CL.
törvény 220. § (1) bekezdés szerint: Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e
törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más
jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót
kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót
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ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan
adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.
Amennyiben a bevallás benyújtását továbbra is elmulasztják úgy egyszerűsített ellenőrzés
keretében - az Alföldvíz Zrt adatszolgáltatása alapján megküldött mennyiség után - határozattal
előírásra kerül a talajterhelési díj.
4.) Jövedéki adó
A 2014. december 31-e után vásárolt pálinkafőző (szeszlepárló) készüléket a vásárlást követő
hónap 15. napjáig kell bejelenteni.
A magánfőzők a Nemzeti Adó és Vámhivatal kirendeltségein igénylés alapján vásárolhatnak
párlatjegyet, mely alapján történik az elszámoltatásuk.
5.) Gépjárműadó
/Gépjárműadó bevételi számla: 53300067-12001596
A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján kerül sor a
gépjárművek adóztatására. Az adó alapja a személyszállító gépjármű hatósági nyilvántartásban
feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve. Az adó mértéke az adóalap után háromévenként
változik:
A gyártás évében és az azt követő 3 évben
345 Ft/kilowatt
4-7 naptári évben
300 Ft/kilowatt
8-11 naptári évben
230 Ft/kilowatt
12-15 naptári évben
185 Ft/kilowatt
A gyártást követő 16. naptári évben és azt követően 140 Ft/kilowatt.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz
esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 850,- Ft, egyéb
esetben pedig 1.380,- Ft.
Befizetési és bevallási határidők /pótlékmentesen/:
Kommunális adó és gépjárműadó esetében minden év március 16-a illetve a második félév
szeptember 15-e.
Iparűzési adó előlegek fizetése: minden év március 15-e illetve a második félév szeptember 15-e.
Bevallás benyújtása az előző évről határidő: május 31.
Talajterhelési díj bevallás benyújtásának határideje: minden év március 31.
A befizetéseket teljesíthetik a hivatalban kért csekken, -melyek a Takarékbank fiókjaiban
fizethetők be-, illetve átutalással adó nemenként a fenti bankszámlaszámokon az
adóazonosító/adószám feltüntetésével.
Gádoros, 2020. január
Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző sk
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Írta:
Pernyés Edit
2019-12-27
Évtizedek óta a szakmájában dolgozik, most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy a mestervizsgát is
letegye Tóth Norbert ács. A gádorosi fiatalember azt mondja, mindig keresi a fejlődési lehetőségeket,
ezért is jelentkezett a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képzésére.
Nem készült ácsnak, a véletlen hozta a találkozást, amelyik aztán eldöntötte a sorsát.
– Egy lakodalomban futottam össze Varga Sanyi bácsival, akinél később tanultam és dolgoztam. Ő
mondta, hogy menjek ácsnak, de akkor még tiltakoztam, később viszont megtetszett ez a szakma, és
nem is merült fel más a továbbtanuláskor – emlékszik vissza az indulásra.
A nyolcadik elvégzése után Békéscsabán, a 635. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskolában tanult tovább,
megszerezte az ács végzettséget, majd szinte azonnal el is helyezkedett. A szakma szeretetét már akkor
sem tudta volna letagadni, amit jól jellemez, hogy behívták katonának, a főnöke azonban ragaszkodott
hozzá és várta vissza a céghez.
– 2002 óta nincs megszakítás, folyamatosan dolgozom. Öt évig egy kollégával, Gabnai Istvánnal együtt
vittük a vállalkozást, 2007. december 6-án
alapítottam meg a saját cégem, amiben
most már négyen vagyunk – beszél a
folytatásról Tóth Norbert.
Munka van bőven. Általában a DélAlföldön vállalnak ács és bádogos
feladatokat az egyik neves, tetőfedő
anyagot gyártó cég területi képviselőjeként, de nemrégiben egészen Sopronig
mentek egy megbízás kedvéért. A nap
mindig reggel 7-kor indul.
– Korábban délután 5-ig dolgoztunk,
aminek eredményeként este későn
jutottam csak be a házba, hiszen azután is
vannak tennivalók, hogy hazaérünk. Most
Több mint két évtizede állt munkába először Tóth Norbert
már 3-ig vagyunk, így is megvan a napi
(Fotó: Rosta Tibor)
nyolc óra, de utána sokat jelent a két óra
plusz a családdal – árulja el időbeosztásukat, majd azt is hozzáteszi, hogy a mai napig él-hal a szakmájáért.
– Mikor leszabjuk itthon az anyagot a tervek alapján, és utána egy vágás nélkül összerakjuk a
tetőszerkezetet a helyén, az igazi élmény.
Büszkeség ránézni, hogy milyen szép, illetve a visszajelzések, amiket kapunk, sokat jelentenek,
mindegyik igazolás a munkánk minőségéről. A „papírozós” része és a vállalkozói létből fakadó
adminisztratív kötelezettségek már kevésbé vannak ínyemre – vallja be mosolyogva.
Az évtizedek alatt a lakóházaktól kezdve a sportcsarnokig mindenféle feladatokban szerzett már
tapasztalatot. Mivel folyton keresi az újítási lehetőségeket, ezért mostanában hajlított vázú építmények,
tetők készítését is vállalják, az ő kezük munkája például a nagyszénási fürdő termál medencéjének
árnyékolója vagy a kaszaperi piac tetőszerkezete.
– Részben a mesterképzést is azért vállaltam, mert szeretem a kihívásokat, másrészt pedig, az én
végzettségemmel nem lehettem az építkezések felelős műszaki vezetője, az mestervizsgához kötött –
indokol, de úgy érzi, arra is jó volt ez a fél év, hogy felfrissítse a tudását, és vállalkozásvezetési ismeretei
is bővültek.
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A mesterlevél megszerzésével önmagának is bizonyított, de a szakmai fejlődésnek is feltétele a
dokumentum (Fotó: Rosta Tibor)
Szokták mondani, hogy a jó példa ragadós. Ez Tóth Norbert családjában különösen megállja a helyét,
nagyobb fia ugyanis időnként már besegít édesapjának a munkában és az ács szakma felé kacsingat.

T ANULÓBÓL

OKTATÓ LETT A SAJTOK MESTERE

Írta:
Pernyés Edit
2019-12-25
Valamivel több, mint három éve még épp csak belekóstolt a sajtkészítésbe, mostanra pedig
tanfolyamokat tart Farkas Ilona. A gádorosi családanya azt mondja, a tudást nem szabad megtartani,
ezért örömmel adja tovább akár a szakmai titkokat is, mert azt vallja, nincs konkurencia, mindenkit
megtalálnak a vásárlók, aki minőséget állít elő.
Ami nem változott az elmúlt években az a patika tisztaság és Ilona szeretete, ahogyan mesterségéről
beszél. Ami viszont igen, hogy az állandó kísérletezés eredményeként rengeteget fejlődött, és a 6-8 féle
sajt helyett ma már több tízfélét készít.
Na, és persze tanítja az érdeklődőket.– Nem én kerestem ezt, a lehetőség talált meg: felkértek az
oktatásra. Gondolkoztam rajta egy ideig, de aztán úgy döntöttem, miért ne. Egyszer azt mondták nekem,
a tudást nem szabad megtartani, és a családban senki nem lesz, aki tovább vigye a műhelyt, se az
unokahúgaim, se a fiam nem szeretné ezt csinálni – árulja el, miért vágott bele az oktatásba. – Az első két
tanfolyamosom egy korom béli, és egy nálam idősebb hölgy volt, nekik még három napos képzést
tartottam. Sikerélmény volt mindhármunknak – meséli a kezdeteket.
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15. oldal

OKTATÓ LETT A SAJTOK MESTERE ( FOLYTATÁS )

Kicsivel később már fiatalok
is érkeztek, akik többet
szerettek volna megtanulni
az alapoknál. Ők voltak az
első haladók.
– Azt kérdezték, miért csak
három nap, miért nem akarsz
többet adni magadból? Így
ők már 5+2 napot töltöttek el
nálam, intenzív képzést
tartottam nekik, odaállítottam őket a gáztűzhelyhez,
és gyakorlatban tanultak
meg mindent – beszél a két
ígéretes tanítványról,
Bogiról és Tibiről, akiket név
szerint is megemlít, mert
Napjai nagy részét a műhelyben tölti (Fotó: Rosta Tibor)
annyira büszke rájuk.
Persze a többiekre úgyszintén. Azt mondja, sokakkal tartja a kapcsolatot azóta is, és nagyon jó érzés,
amikor dicséretet kapnak, hiszen az az ő munkáját is minősíti. A kezdőknek hatféle termék gyártását
tanítja meg.
– A félkemény sajtok közül a trappista, a gyúrtakból a parenyica és a mozzarella, a lágyakból pedig a
krémsajt az, aminek készítését nálam elsajátíthatják. Mellettük pedig ott a gomolya és a joghurt, amik
szintén az alapokhoz tartoznak – részletezi a „tananyagot”. – Az öt napos képzésen már jóval bővebb a
paletta. A korábban már említett két
fiatallal például negyvenféle sajtot
csináltunk – mondja érezhető
büszkeséggel.
Neki ennél is sokkal több receptje van,
amihez az is kell, hogy ő maga ne
elégedjen meg a trappistával, most
éppen a francia sajtok fortélyaiba ásta
bele magát.
– Egy ismerősöm párja hozott nekem
sajtot Franciaországból és valami
mennyei volt. Persze rögtön az jutott
eszembe, hogy ennek szeretném a
receptjét, úgyhogy belevetettem
magam az internetbe és kaptam is
gyorsan egyet. Mostanra tíz receptet
Újabban francia sajtokkal kísérletezik, és megszerezte
a Mese sajt receptjét is (Fotó: Rosta Tibor)
sikerült megszereznem, köztük olyat,
amit le kellett fordíttatnom, de megéri belefektetni a munkát. A határ egyébként a csillagos ég, hiszen
annyiféle finomabbnál-finomabb sajt van, ráadásul kísérletezni is lehet velük, amiből újabb receptek
születnek – beszél lelkesen.
Az ünnepek időszaka és 2020 első hete Ilonának is a pihenésről szól, bár nem klasszikus értelemben,
hiszen a tehenek ekkor is adnak tejet, amit fel kell dolgozni, így háromféle sajtot, edamit, ementálit és
trappistát ekkor is gyárt. Januárban pedig elindul a következő tanfolyam, amin talán már a francia
sajtok, és a Magyarországon sokak körében közkedvelt Mese sajt készítése is terítékre kerül.

16. oldal

K ÖZPONTI

ORVOSI ÜGYELET

Helyben lévő háziorvosok
munkaideje:
Dr. Kishonti András (68/490-080)
Hétfő
6.30-11.00 13.30-15.00
Kedd
6.30-11.00 13.30-15.00
Szerda
6.30-11.00 13.30-15.00
Csütörtök 8.15-10.30
Péntek
6.30-11.00
Dr. Nagy Irén (68/490-030)
Hétfő
8.00-11.00 15.00-16.00
Kedd
8.00-11.00 15.00-16.00
Szerda
8.00-11.00
Csütörtök 8.00-11.00 15.00-16.00
tanácsadás:
13.00-15.00
Péntek
8.00-11.00
Hétköznapokon 16 órától másnap
8 óráig, hétvégén pedig 24 órás
központi ügyelet van Orosháza
Rendelőintézet területén.
Délelőtt rendelés idő után 16 óráig
készenlétben lévő orvos:
Hétfő:
Felváltva a rendelőknél
kiírtak szerint
Kedd:
Dr. Nagy Irén
Szerda:
Dr. Kishonti András
Csütörtök: Dr. Kishonti András
Péntek:
Felváltva a rendelőknél
kiírtak szerint
A központi ügyelet telefonszáma:
68/411-166 (Kórház)
vagy 68/411-200
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A NYAKÖNYVI HÍREK
Születés:
Hegedűs Tamara és Rattai Balázs
leánya Natasa
Horváth Bettina és Farkas Zsolt
leánya Melissza Lilien
Albert Mónika és Siskó János
fia Levente
Haláleset:
Csala Antal
(1956.)
Hegedűs Jánosné Gombkötő Erzsébet
(1937.)
Tóth István Imréné Czikora Rozália
(1954.)

F OGORVOSI RENDELÉS
Dr. Neller Vivien
Hétfő: 13:30 - 18:30
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00 (iskolaf.)
12.00-16.00
Időpontegyeztetés az alábbi
telefonszámon:
06-20/976-0542
68/490-015

K ÖZÉRDEKŰ

TELEFONSZÁMOK

Dr. Szilágyi Tibor, polgármester:
68/490-331
vagy 30/684-0790
Rendőrség:
30/633-7212
107, 112
Polgárőrség:
30/998-9400
30/572-9917
Orosháza Mentőállomás:
68/411-204
Fábiánsebestyén Tűzoltóság és
Mentési Központ: 63/366-597
MÁV Orosháza:
68/412-221
Autóbuszáll. Orosháza:
68/412-400
68/412-804
Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Intézmény új
elérhetőségei:
66/549-481
20/820-2085
Parancsnok elérhetőségei:
20/970-5220

20/820-2109

T ÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatás állati hulladékkal
kapcsolatosan.
Az elhullott állati tetemek elszállításával kapcsolatosan hívható
telefonszám a következő:
ATEV Logisztikai Kft
06-1-348-5120
"Bejelentéskor az alábbi kódszámot
kell bemondani: 40497834"
Dr. Prozlik László
szakállatorvos
30/998-9400
Állatorvosi ügyelet
dr. Kiss Lajos
68/634-127
30/978-6999

Tótkomlósi Naplemente
Temetkezési Kft.
Éjjel nappal hívható:
06 30/305-14-54
Orosháza,
Táncsics M. u. 11.
(Bírósággal szemben)
www.naplementetk.hu
email: naplementetk@gmail.com

PIÉTA TEMETKEZÉS GÁDOROS
Éjjel-nappal ügyelet: +36-68/411-167; +36-30/638-1213
Ügyintéző: Lengyel Ferencné (Ravasz Éva)
Gádoros, Bem József utca 7. Tel.:+36-68/490-201; +36-70/365-31-51
Központ: Piéta Temetkezés, Orosháza, Könd utca 53-55. (a piactérnél)

REKVIEM TEMETKEZÉS
Éjjel- nappali ügyelet:
+36-68/411-053
+36-30/577-0599
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