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ABÁDSZALÓK
ÜNNEPNAPJA UTÁN

Hét évvel ezelõtt, 1996. szeptember vel párbeszédre képes magatartásával, 
utolsó szombatján ünnepeltük a két ho gy  az  or szá g le gn ép sze rû bb  
településrész, Tisza-Abád és Tisza- politikusa, hovatartozás nélkül.
Szalók végleges egyesülése századik A mostani ünnepen a képviselõ-
évfordulóját. A centenárium nemcsak a testület augusztus 28-i ülése döntésé-
kerek évforduló miatt maradt emléke- nek megfelelõen díszpolgári címek ado-
zetes számunkra. Akkor készültek el mányozására kerül t sor. Két cím 
ugyanis a nagyközség relikviái, a címer ad om án yo zá sá ra , ak ik  má s- má s 
és a zászló, melyek Kerekes István gra- területen, de az átlagosnál jóval többet 
fikus mûvész és T. Dombori Mária ipar- tettek szûkebb pátriánkért. Egyikük 
mûvész munkáját dicséri. Abádszalók hírnevéért újságíróként, 

Büszkék lehetünk arra is, hogy a szá- íróként, másikuk Abádszalók lakóiért, 
munkra jelentõs évfordulóra készült el egészségünk megõrzéséért, gyógyítá-
a település második, nagyobb lélegzetû sáért orvosként.
monográfiája, mely Dr. Ujváry Zoltán Az íróban Ember Máriát, Abádszalók 
professzornak, a Debreceni Kossuth szülöttét, az orvosban Dr. Lengyel 
Lajos Tudományegyetem néprajzi tan- Bo ld iz sá r ny ug al ma zo tt  kö rz et i 
széke vezetõjének és lelkes csapatának fõorvost, mindannyiunk Boldi bácsiját 
kiváló alkotása. Szeptember utolsó hét- tisztelhetjük. Az ünnepnaphoz kötõdve 
végéje azóta Abádszalók ünnepnapjává újabb köztéri mûalkotással gazdagodott 
vált. Rendeztünk ünnepséget ezen a na- nagyközségünk. A GAMESZ dolgozói, 
pon az Abádszalókról elszármazott egy- valamint kertészeink odaadó munkája 
kori földijeinknek, de ezen a napon tar- nyomán átalakult, szép környezetben, a 
tottuk ünnepélyes keretek között az könyvtár elõtti téren avattuk fel az 
Európa Nappal közösen megrendezett újabb, Gyõrfi Sándori alkotást, Ember 
millenniumi ünnepünket is. Ezen a na- Mária mellszobrát. A könyvtári névadó 
pon avattuk fel Abádszalók elsõ és az írónõrõl megjelent abádszalóki 
díszpolgára, a Kossuth-díjas Dr. Laki származású Kovács Miklós-könyv már 
K á l m á n  o r v o s - b i o k é m i k u s  szinte ráadása volt e napnak. Az ünnep-
mellszobrát, Gyõrfi Sándor Munkácsy- ségen részt vett helyi lakosság és az ide-
és Mednyánszky-díjas szobrászmû- érkezõ vendégek jó szájízzel nyugtáz-
vész alkotását. ták hagyományápolásunkat, értékeink 

Most szeptember 27-én újból megün- megbecsülését.
nepeltük az abádszalóki évfordulót. Köszönöm mindazoknak, akik a tele-

Öröm volt látni, ahogyan az érdeklõ- püléshatárunkon kívüli értékûvé tették 
dõk szeretettel vették körbe a rendez- ünnepünket.
vény díszvendégét, Göncz Árpád köz-
társasági elnök urat, aki újból bebizo- Bordás Imre
nyította közvetlenségével, mindenki- polgármester
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Tájékoztató

Abádszalók Nagyközség Képviselõtestületének munkájáról

Szeptember 25-én tartotta soron következõ ülését tött testületünk, amely a piactér bõvítésére, a strandhoz veze-
testületünk, melyen a képviselõk interpellációs kérdésein tõ út melletti üzletsori parkolók kialakítására, a település új 
túl 12 napirend megtárgyalása várt a testületre. Rendezési Tervének elfogadására, valamint a Május 1. úton 

Elsõként Fekete Miklós r. alezredes beszámolóját fogadta hét darab bérlakás építésére irányult. 
el testületünk a település közrendjérõl és közbiztonságáról. Nyolcadik napirendben a belsõfalusi református templom 
A testületi tagok hozzászólásaikban elismerõen szóltak a megõrzésével kapcsolatos elõterjesztéssel foglalkozott kép-
rendõrség tevékenységérõl, megköszönve, hogy az ideve- viselõtestületünk. A kialakított álláspont szerint a reformá-
zényelt rendõri létszámmal a megnövekedett idegenforga- tus egyházközség tulajdonában lévõ templomot meg kell 
lomra való tekintettel is biztosították a település nyugalmát. menteni az utókor számára, még akkor is, ha nem vallásgya-
A Rendõrkapitányság vezetõje szóbeli kiegészítésben utalt korlásra használják a templomot. 
arra, hogy a közeljövõben még tovább erõsödik az Kilencedik napirendben a Jászkun VOLÁN-nal kötendõ 
abádszalóki Rendõrõrs állománya, mely egy fõ egyenruhás, megállapodást hagyott jóvá testületünk, mivel köztudott, 
és egy fõ nyomozói létszámot jelent. Elismerõen szólt az ön- hogy az ÁFÉSZ Discont helyén négyállásos autóbusz-
kormányzat és a rendõrség kapcsolatáról. állomás épül önkormányzati tulajdonban és beruházásban, 

Második napirendben Füleki Istvánné, a Gondozási viszont térítésmentes Jászkun VOLÁN üzemeltetésben. 
Központ vezetõje tájékoztatta testületünket az intézmény te- Tizedik napirendben Tiszafüred határában megvalósuló 
vékenységérõl. Örvendetes tény, hogy a jelenlegi 11 férõ- hulladéklerakóval kapcsolatos elõterjesz tést tárgyalt 
hellyel rendelkezõ otthonban az épület bõvítése során to- testületünk, melynek lényege, hogy a negyvenkét település 
vábbi öt fõ rászorult gondozása oldható meg. Az intézmény által megvalósítandó hulladéklerakó üzemeltetésére gazda-
vezetõje arról is tájékoztatta a képviselõtestületet, mint sági társaságot (KFT-t) kell alapítani, mely gazdasági társa-
fenntartót, hogy a dolgozói létszám közül többen ságban az önkormányzatok szerezzenek többségi tulajdont. 
szakképzetlenek, így három fõ beiskolázása várható annak Tizenegyedik napirendben zárt ülésen a termál program 
érdekében, hogy a szakképzett dolgozói létszám emelked- alakulásáról kapott tájékoztatót testületünk, melyen kife-
jen. jezték testületi tagjaink egészséges türelmetlenségüket, a ki-

A harmadik és negyedik napirendben ingatlannal kapcso- vitelezési munkák beindításának érdekében. 
latos döntéseket hozott képviselõtestületünk, nevezetesen Utolsó napirendben a polgármester úr elõterjesztésében tá-
értékesítésre jelölte ki az István király út 21. szám alatt lévõ jékoztatót fogadott el képviselõtestületünk a két ülés között 
ingatlan mögötti területet lakótelek értékesítésére. Az indu- történt fontosabb eseményekrõl.

2
ló árat 2500,-Ft/m  határozta meg. Sajnos a temetõ az elmúlt 

Ballagó Lászlóévek során lassan megtelt, bõvítésére telekcserét, illetve 
jegyzõföldvásárlást hagyott jóvá testületünk. 

Három napirendi pontban pályázatok benyújtásáról dön-
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Ingatlanértékesítés

Ab ád sz al ók  Na gy kö zs ég  Ön ko rm án yz at án ak  információ szerezhetõ be az Abádszalók Polgármesteri 
Képviselõtestülete 2003. szeptember 25-én értékesítés- Hivatal Mûszaki Osztályán személyesen, vagy ugyanitt 
re kijelölte az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlant: az 59/535-331 telefonszámon.

Az írásos vételi szándékot 2003. október 30-ig az 
Abádszalók, Széchenyi utca 21. hátsó része, Abádszalók Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályára 

Vörösmarty utca felõli megközelítéssel személyesen, vagy postai úton (5241 Abádszalók, Deák 
(Hrsz: 147) Ferenc utca 12.) kell eljuttatni.

2 Több jelentkezõ esetén a megadott induló ártól kezdõ-A telek megosztás utáni területe: kb. 1100 m
2 dõ licitálással kerül a végleges vevõ kiválasztására.A telek induló értékesítési egységára: 2.500,-Ft/m

Abádszalók Polgármesteri HivatalAz értékesítésre kijelölt ingatlannal kapcsolatosan 
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ELHUNYTAK
Bernáth Istvánné (Szikszai Erzsébet) 67 éves
Tóth Lajos 87 éves
Juhász Lajos 74 éves
Suták Miklósné (Zelenc Anna) 71 éves
Perlaki Józsefné (Bakó Mária) 79 éves
Mészáros Dánielné (Kakó Borbála) 94 éves
Birkás Jánosné (Poharanszki Mária) 71 éves
Szendrei Imre 44 éves

Született
ATTILA Ignácz Attila és Daragó Beáta

LAURA Hirkó Ferenc és Juhász Mónika

GÁBOR TIBOR Farkas Tibor és Havellant Judit

 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

MAJNÁR ERIKA és ZIMMERMANN TAMÁS

SZABÓ SZILVIA és SÁFÁR TIBOR

KONTRA JUDIT és MADARASI GYÖRGY

Házasságot kötöttek

Hirdetmény
Abádszalók Polgármesteri Hivatal  a tulajdonos megbízásából  a kikerülõ anyagokért történõ lebontásra 

2meghirdeti az Abádszalók, Deák Ferenc utca 20. (hrsz: 687)  régi ruházati üzlet  alatti felépítményeket. (800 m  
épület)

Az ingatlanon található összes építményt 2003. okt. 10-31. között kell elbontani. Írásbeli ajánlatokat a 
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályához 2003. okt. 5-én 12 óráig beérkezõleg lehet tenni. Döntés: 2003. 
10. 07-ig.

További információ: Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály
Abádszalók, Deák Ferenc utca 12.
Tel: 59/535-331
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Megkérdeztük a polgármestert...
… a megyei turisztikai koncepcióról

Polgármester Úr! Úgy tudjuk, hogy Jász- Távlati célkitûzések tekintetében - melynek 
Nagykun-Szolnok megye közgyûlése legutóbbi ülé- szlogenje: „Jász-Nagykun-Szolnok megye az Alföld 
sén jóváhagyta a megye 2003-2006-ra terjedõ szíve” - fontos alapgondolata a megyei tervnek, hogy 
turisztikai koncepcióját és stratégiai programját. A erõsödjön a megye versenyképessége, váljon a megye 
napirendi ponthoz polgármester úr, mint a megyei turisztikai szervezõ központtá. Természeti adottsága-
közgyûlés tagja hozzászólt. Mit tudhatunk e ink hatékonyabb hasznosítása jelenjen meg a turizmus-
koncepcióról, hogyan érinti ez Abádszalók fejlesztésben, különösen a gyógy- és termálturizmus-
idegenforgalmát? ban.

A megye kiemelten kezeli a Tisza-tavi térséget, benne 
Gondos elõkészítõ munka, szakmai egyeztetés elõzte Abádszalókot. Abádszalóknak különösen az igényes 

meg ennek az anyagnak a megyei közgyûlés elé terjesz- szálláshelyek, változatos programok szervezésében, a 
tését. A mi véleményünket a szolnoki elõzetes fórumon vízparti horgászturizmus fejlesztésében, a vadászturiz-
Somodi László kollégánk tolmácsolta, mely aztán be is mus erõsítésében, a vízhez kötõdõ sportturizmus koor-
épült a véglegesített anyagba. dinálásában szán kiemelt szerepet.

Hozzászólásomban támogatásomról biztosítottam az Erõteljesen fogalmazza meg a kerékpáros turizmus 
elõterjesztett anyagot, melyben örömmel láttam, hogy Tisza-tó körüli kerékpárútja megépítésének igényét, az 
a statisztikai mutatók alapján Abádszalók benne van az abádszalóki kemping fejlesztését, a termál turizmus 
Észak-Alföldi Régió tíz legnagyobb turizmusát lebo- tekintetében - meglévõ kútjainkra alapozva - a ciklus 
nyolító települések sorában. során a program megkezdését.

Szûkebb régiónkról, a Tisza-tavi régióról azt állapítja Az anyag összességében is érzékelteti, hogy a megye 
meg az anyag, hogy Magyarország egyik legdinamiku- a Tisza-tavat egyik legnagyobb turisztikai értéknek 
sabban fejlõdõ tájegysége. Turisztika tekintetében a tekinti, s a maga módján mindent igyekszik elkövetni 
Tisza-tavi kiemelt üdülõkörzet, melynek dél-keleti part- ennek fejlesztéséért, hiszen komplex turisztikai ter-
ján Abádszalók idegenforgalmi központtá fejlõdött. E mékként történõ értékesítése itt biztosítható leginkább.
térségben a nyári üdülési szezon erõs vendégforgalmát A megye a Tisza-tavon belül 7 településnek szán kie-
Abádszalók, Tiszafüred és Tiszaörs bonyolítja le. A kül- melt szerepet, s ezek egyike a mi településünk, 
földiek nagyszámú falusi házvásárlása átformálta Abádszalók.
Abádszalók kereskedelmi szálláshelyek igénybevéte-
lét. A német vendég egyre inkább épülettulajdonossá és Úgy hallottunk, hogy Ön megyei közgyûlési hozzá-
állandó üdülõvendég helyett panzió tulajdonossá vált. szólásában bizonyos veszélyekre is felhívta a figyel-

A megyei terv e fontos megállapítások mellett átte- met.
kinti a megyei turizmus erõsségeit és gyengeségeit. 

A gyengeségek között sorolja fel: Igen, így van. Kezembe került ugyanis a Magyar 
Turizmus RT 2004. évi marketing terve, mely a turiszti-

8 a gyorsforgalmi közúti elérhetõség hiányát, kai régiók átrajzolásán gondolkodik. Ez az elgondolás 
8 a közlekedési infrastruktúra belsõ hiányosságait, a kilenc jelenleg meglévõ turisztikai régió helyett csak 
8 a turisztikai idény szezonális jellegét, öttel számol. Jelenleg a Tisza-tó önálló turisztikai 
8 az ár- és belvíz veszély kockázatát, régió, a Magyar Turizmus RT elgondolása alapján ez 
8 a magasabb kategóriájú szálláshelyek kevés számát, nem így lenne. Erre az elgondolási veszélyre hívtam fel 
8 a helyi lakosság alacsony életszínvonalát, a megye vezetõ politikusainak a figyelmét, akik meg-
8 a fejlesztéshez szükséges saját erõ hiányát, nyugtattak arról, hogy ez egy szakmai vitaanyagban 
8 a környezeti kultúra alacsony szintjét, valóban feltett kérdés, - a politika, a kormányzat nem 
8 a síkvidéki jellegbõl adódó táji egyhangúságot. így gondolkodik. Amíg az Európai Unióhoz való csat-

lakozás részeként ki nem alakulnak a statisztikai 
Ezen elõzmények után a megyei stratégiai prog- régiók, addig a turisztikai régiók területi bárminemû 

ramnak melyek azok a részei,  amelyek változtatása idõszerûtlen és logikátlan. Jómagam is így 
Abádszalókot közvetlenül is érintik? gondolom.

Kocsis Jánosné
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Beszélgetõtársam Illés Ferenc klubelnök. családi szilveszterünk is nagy népszerûségnek 
örvend.

Elnök úr mióta szervezi a klub a nyugdíjasok 
Említsük meg, hogy mûvészeti csoportok is 

szabadidõs tevékenységét?
mûködnek a klub égisze alatt.

Márciusban volt három éve, hogy megalakul-
2002. januárjában alakult meg a 18-20 fõs 

tunk. Azóta a tagság létszáma 100 fõ körül ala-
nótakörünk, Kasza Jánosné nyugdíjas óvónõ 

kul. Most éppen 101-en vagyunk. Mindig válto-
vezetésével .  Színvonalas  mûsorukkal  

zik az összetétel, kilépések és sajnos elhalálozá-
Mezõtúron, Karcagon rendezett találkozókon, és 

sok miatt. Az eltávozottakat újabb belépõk 
a helyi rendezvényeken léptek fel. A 12-15-fõs 

pótolják. Egészen megváltoznak a közösségben 
tánccsoport Simon István vezetésével, a tavasz-

a társaink: felvidámodnak, megfiatalodnak, élet-
szal alakult, heti 

vidámak lesznek. Sok 
rendszeresség-

az egyedülálló, akik-
gel próbálnak.

nek a klubtársak, a 
Milyen terveik 

programok pótolják 
vannak az év hát-

az elvesztett párjukat. 
ralevõ részére?

Állítom, hogy meg-
A nyugdíjasok 

hosszabbítjuk az éle-
világnapján a 

tüket.
kunmadarasiak 

Milyen programo-
látnak vendégül 

kat szerveznek?
b e n n ü n k e t ,  

Ebben az évben 
Katalin bálba 

országjáró kirándulá-
K e n d e r e s r e  

s o k a t  B o g á c s  
megyünk, miku-

fürdõbe, Lillafüredre, 
lásnapi rendez-

Szilvásváradra szer-
v é n y r e  m e g  

veztünk. Részt vet-
T i s z a ö r s r e .  

tünk nyugdíjas talál-
Itthon társrende-

kozókon és mi is hir-
zõi vagyunk a szüreti bálnak, amit majd a családi 

dettünk meg két találkozót ebben az évben. 
szilveszteri mulatságunk követ.

Fõleg a környékbeli klubokkal tartjuk a kapcso-
Szeretném felhasználni a lehetõséget, hogy 

latot. Kenderesi, kunmadarasi klubok jöttek el 
megköszönjem a támogatóinknak, hogy segítet-

hozzánk május elsején. Megnéztük a melegvizû 
ték munkánkat. Abádszalók Nagyközség Önkor-

strandot, részt vettünk a községi majálison, majd 
mányzatának az anyagi támogatást, a 

jót mulattunk a Rózsakert étteremben.
Mûvelõdési Háznak a helyiség biztosítást és a 

A z  a u g u s z t u s  2 3 - i  t a l á l k o z ó n k  a  
programokhoz nyújtott segítséget, a Rózsakert 

legemlékezetesebb, mert akkor voltunk a 
étteremnek és a Füzes Camping éttermének a ren-

legtöbben: eljöttek a mezõtúri, a kunhegyesi, a 
dezvényeink lebonyolításához nyújtott kedvez-

nagykõrösi és a tiszaörsi társklubok is, meg azért 
ményeket.

is, mert ekkor volt a legszínesebb a program. A 
Köszönöm a beszélgetést, további jó munkát, 

fõzõversenyhez való kapcsolódás jó ötletnek 
jó egészséget kívánok!

bizonyult, száj nem maradt szárazon. A 
Szekrényes István

Rózsakert étteremben szervezett hagyományos 
Mûvelõdési Ház igazgató

Beszélgetés az
Abádszalóki Nyugdíjas Klub életérõl

A május 1-jei klubtalálkozóra gyülekezõ nyugdíjasok
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Nagy szeretettel köszöntöm Boldi bácsit, aki 2003. Mindenképpen a kiegyensúlyozott családi élet. 
szeptember 27-én Abádszalók díszpolgára címet Feleségemnek, Klárikának nagyon sokat köszönhetek. 
vehette át Bordás Imre polgármester úrtól. Õt a szülõfalumban ismertem meg, de elég hosszú volt 

Milyen érzés volt a cím elnyerése? az út, mire feleségül vettem. Én 31 éves voltam, õ pedig 
Nagyon megható érzés volt, még mindig a hatá-

sa alatt vagyok a szombati napnak. Szinte alig 
tudtam megszólalni miután a kitüntetést átvet-
tem. Megköszönöm a lakosságnak, illetve a kép-
viselõ testületnek ezt az elismerést. Fel is emelt 
és egy kissé el is gyengített ez az érzés. Nagyon 
boldog vagyok, érzem az emberek szeretetét 
azokból a gratulációkból, amelyeket személye-
sen vagy telefonon kaptam az itt élõ lakosoktól. 

Úgy érzem hosszú volt az út idáig, mesélne 
az életérõl?

1924-ben születtem Tiszaörsön, itt végeztem el 
az elemi iskolát. Jó tanuló voltam, az iskolaigaz-
gató tanácsára tanultam tovább, igaz egy évet ki 
kellett hagynom, mert szüleim szegények voltak 
és nekem is be kellett segítenem a mezõgazdasá-
gi munkába. A középiskolát Egerben kezdtem el, 
majd 1944-ben vittek el leventének Ausztriába. 
A háború befejezése után Oroszországba kerül- 26 mikor összeházasodtunk. Klárika írnokként dolgo-
tem „málenkij robot”-ra. Három év után 1948 nyarán zott mellettem, de neki az volt a vágya, hogy tanítson. 
hazajöttem Tiszaörsre, s itt egy évig a helyi Nagyon szerette a gyermekeket, itt el is helyezkedett a 
Földmûvesszövetkezet könyvelõje voltam. helyi általános iskolában és a nyugdíjas kor eléréséig ott 

1949-ben kezdtem el az Orvostudományi Egyetemet dolgozott. 
Debrecenben és 1955-ben végeztem el. Ezekre az évek- Boldi bácsi! Mi a véleménye a mai egészségügyrõl?
re szívesen emlékszem vissza. Németül, olaszul és oro- Úgy gondolom most ugyanolyan nehéz az 
szul is jól beszéltem és beszélek még most is. Az egye- orvosoknak, mint a mi idõnkben volt. Megnõtt az admi-
tem elvégzése után Tiszaderzsre kerültem kezdõ orvos- nisztrációs munkájuk. Kevesebb idõ jut a betegekre, 
ként. Itt öt évig vártam az ígért szolgálati lakásra, melyet nem tudnak úgy odafigyelni rájuk. Úgy gondolom, hogy 
mégsem kaptam meg. 1960-ban jöttem Abádszalókra. a legtöbb orvos hivatástudatból választotta szakmáját, 
Ebben a községben rögtön otthon éreztem magam, a ren- ezt érzem a fiatalabb kollégáimnál is. 
delõt második otthonomnak tekintettem. Jól megértet- Utolsó kérdésem: Mi a hobbija, mit csinál 
tem magam a falusi emberekkel, sohasem voltam fáradt. szabadidejében?
Nekem az volt az elvem, hogy „minden tettnél többet ér Hobbim a horgászat és az olvasás, de sajnos az utóbbi 
a szó”, szerettem beszélgetni a betegeimmel. Abban az idõben nagyon sokat romlott a látásom. Naponta 
idõben nem volt külön gyermekorvosi rendelõ, én fog- sétálgatok, kerékpározom, sõt még autót is vezetek, de 
lalkoztam a csecsemõkkel és a terhes kismamákkal is. csak itt a községben. 
Volt olyan, amikor gyermeket kellett a világra Végül szeretném megköszönni a falumbeli lakosok-
segítenem, vagy éppen fájós fogat kihúznom. A munkát nak a gratulációkat, nagyon jó egészséget és hosszú éle-
szolgálatnak éreztem, az Abádszalókon töltött 24 év tet kívánok mindenkinek.
alatt közel kerültem az emberekhez. Ez idõ alatt a másik Köszönöm a beszélgetést, élvezet volt hallgatni a 
körzetben hét orvos váltotta egymást. 60 éves koromban regénybe illõ életutat. További jó egészséget kívánok 
mentem nyugdíjba, de még utána is szívesen mentem a magam, az önkormányzat és a község lakosainak 
beteghez, ha hívtak. Sokan még akkor is bizalommal for- nevében Abádszalók díszpolgárának dr. Lengyel 
dultak hozzám. Boldizsárnak.

Mi a titka, hogy még 80 évesen is ilyen jó egészség- Kocsis Jánosné
nek örvend?

Abádszalók díszpolgára Dr. Lengyel Boldizsár
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I. II.
KISKERESKEDELMI ÜZLETHELYISÉGEK VENDÉGLÁTÓHELYEK FELÚJITÁSÁNAK, 
KORSZERÛSÍTÉSÉNEK, BÕVÍTÉSÉNEK K O R S Z E Û S Í T É S É N E K ,  E S Z K Ö Z -
TÁMOGATÁSÁRA BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályá- A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a 
zatot hirdet a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program kere-
Program keretében a kiskereskedelmi üzlethelyi- tében pályázatot hirdet a HACCP rendszer beve-
ségek korszerûsítésének, bõvítésének támogatá- ze té sé he z ka pc so ló dó  es zk öz be sz er zé s,  
sára. épületfelújítás, korszerûsítés támogatására.

Kik pályázhatnak? Kik pályázhatnak?
D egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, D belföldi jogi személyek, gazdasági társaságok, 

szövetkezetek, akiknek a fõ tevékenysége: egyéni vállalkozók,
D bolti kiskereskede-

lem Melyek a támoga-
D fodrászat, szépség- tásban részesíthetõ 

ápolás költségek?
D fényképészet D Az ételkészítésé-

hez használt, kor-
Melyek a támogatás- szerû mûszaki 
b a n  r é s z e s í t h e t õ  eszközök, beren-
költségek? dezések beszerzé-
D ingatlan építés se
D gépek, berendezé- D Vendéglátóhelyek 

sek beszerzése, felújítása, korsze-
D HACCP rendszer rûsítése.

bevezetésének költ-
ségei Milyen a támogatás 

formája?
Milyen a támogatás visszafizetési köte-
formája? lezettségnélküli vég-

visszafizetési kötele- leges juttatás
zettség nélküli végle-
ges juttatás.

Mennyi az elnyehetõ támogatás?
Mennyi az elnyerhetõ támogatás? az összköltség 30 %-a, maximum 5.000.000.- Ft.

az összköltsége 50 %-a ,de maximum: 
12.500.000.- Ft. A pályázat  beadásának határideje?

2003. október 31.
A pályázat beadásának határideje?

2003. november 15. Részletes tájékoztatás a pályázatokkal 
kapcsolatban: 06-59-355-459 Bordás Mária 
Magdolna

Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Az oldalt szerkesztette: Eszenyiné Gorzás Ilona

Minden nevelési évünket egy tájékoztató jellegû szülõi értekez- munkatervét, fõbb feladatait, a munkaközösség mûködését, neve-
lettel indítjuk, melyet a leendõ óvodásaink szüleinek szervezünk a lési értekezleteink témáit.
központi óvodában. Így történt ez az idén is, augusztus 27-én. 50 új Fõbb feladataink között szerepel:
kisgyermek szülei kaphattak rövid betekintést az óvoda = Intézményünk minõség irányítási programjának kidolgozása 
programjába, megismerhették az óvoda házirendjét, mûködését, az Oktatási Törvény elõírása értelmében.
továbbá az óvodába lépés szabályairól, szokásairól is hallhattak. A = A játék, - mint az óvodás korú gyermek elsõdleges, és legfõbb 
megjelenés 75%-os volt. tevékenységének - felülvizsgálata (tervezés, személyiségfej-

Szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között kísértük át, és lesztõ hatás, tapasztalati lehetõségek, a játék iránya, felnõtt 
bocsátottuk iskolás útjukra volt nagycsoportosainkat. Az elválás, bekapcsolódási lehetõségei).
mint mindig, most is fájó volt, de nem végleges; fejlõdésüket = Az óvodai nevelõmunka ellenõrzési, értékelési rendszerének 
továbbra is figyelemmel kísérik az óvó nénik. A tanító néni kidolgozása, ill. folytatása.
meghívására, ami már évek óta hagyomány, még az õszi hónapok- = Az egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés tervezésének, megva-
ban meglátogatják õket az iskolapadokban. Itt láthatják meg, lósításának felülvizsgálata különös tekintettel a tanköteles kor-
hogyan sikerült a beilleszkedés, hogyan kezdik el az írást, olvasást. osztályra.

Az élet rendje, hogy amíg az egyik volt nagycsoportos óvó néni a Természetesen e szakmai munka mellett éljük mindennapi óvo-
leendõ elsõsöket kíséri az iskolába, a másik az újakat fogadja az dai életünket. Folyik az új gyermekek a beszoktatása, a 88 nagycso-
óvoda kiscsoportjában. Óvodánkba 10 kisgyermek érkezett a portosnak viszont már szeptember 15-ével elkezdõdtek a tervszerû 
bölcsõdébõl, akiket szintén ünnepélyes formában a gondozó nénik kezdeményezések. (A 88 nagycsoportosunkból 79 kisgyermek 
kísértek el. A többiek, az otthonról jövõk, folyamatosan érkeztek, a tanköteles.)
beszoktatási tervek szerint. A hónap végén sor került a csoportszülõi értekezletekre is.

Szeptember 3-án délután tartottuk tanévnyitó nevelési Kérjük gye rmekeink s züleit, ho gy az eredm ényesebb 
értekezletünket, melyen meghívott vendégként Bordás Imre pol- együttnevelés érdekében rendszeresen tartsák a továbbiakban is a 
gármester úr is jelen volt. Sor került az elmúlt év gazdasági és szak- kapcsolatot az óvó nénikkel!
mai munkájának értékelésére, elemeztük a személyi és tárgyi Az óvoda kapuja minden érdeklõdõ elõtt, - de elsõsorban a szûlõk 
feltételeinket, hisz ezek nyújtják munkánk alapját. A továbbiakba a elõtt - nyitva áll.
nevelõtestület megvitatta, és elfogadta a 2003-2004-es tanév Földházi Julianna óvodavezetõ

Szeptember elsõ felében, már szin- orvos munkájáról, arról, hogy nekik nem 
te visszajáró vendégként látogattunk számít, milyen napszak van, ha riasztják 
el a Hortobágyi Nemzeti Parkba. õket, menniük kelt. Így jutottunk el a pék 
Gabi nénit, aki egy horgásztanyán munkájához, hiszen tapasztalhatták, 
fogadja a természetbe vágyó hogy mikor reggel mennek tízórait 
gyerekeket, már jóbarátként üdvözöl- vásárolni, a kenyér és a péksütemény már 
tük. Hiába jártunk már nála, mégis frissen illatozik a polcokon. Meghívattuk 
rengeteg új, érdekes dolgot fedezhet- magunkat Kolláth Bertalanné, Mariska 
tünk fel: õszies hangok, illatok, látni- nénihez, aki igazi cipót sütött nekünk a 
valók. kemencéjében. Tudtuk merre kell menni, 

Most is a csónakázás volt az egyik mert az illata csalogatott bennünket. 
legérdekesebb program. Az alacsony Megfogtuk a péklapátot, ami eddig csak a 
vízállás miatt nagynehezen sikerült Jancsi és Juliska mesébõl volt ismerõs. 
csak az elindulás, de ez tette Dagasztóteknõt, kelesztõkosárkát, szép 
izgalmassá, és érdekessé. Az apukák vásznakat láttunk, és még a borospincébe 
segítsége nélkül bizony még most is is lemerészkedtünk, hiszen most fejezték 
ott ülhetnénk a mozdulatlan, megfe- be a szüretet Mariska néniék. Az óvodá-
neklett csónakban! Áteveztünk a ban az ebéd sokkal jobban ízlett, mert a 
kilenclyukú híd alatt, ami egy kicsit mi cipónkat ettük a leves mellé.
hátborzongató is volt, hiszen fölöttünk dübörögtek az autók. Késõbb ellátogattunk az ÁFÉSZ Látványpékségébe, ahol a Barcsik 
Szerencsénkre még láthattunk tavirózsákat is, és felfedeztünk Etuka édesanyja megmutatta az elektromos kemencét, ahol a finom 
néhány ismerõs vízitök virágot is. A horgásztanyáról, ahol igazi péksütemények sülnek. Vásároltunk kenyeret, és azt is hallhattuk, 
halakat fogtunk, nehezen tudtunk elindulni, mert mindenki akart milyen sokféle kenyér kapható itt. A helyi ÁFÉSZ vezetõjének, 
halat fogni. Balogh Jánosnak köszönjük, hogy vendégül látott bennünket még egy 

A Nemzeti Park állatsimogatójában is töltöttünk egy órácskát, tálca pogácsára is.
ismerõsként üdvözölve a kis állatokat. Gyermekeink így többet tudhattak meg arról, hogyan készült régen, 

(Középsõ csoport) és hogyan készül ma a kenyér.
(Nagycsoport)

Nagycsoportosainkkal a napszakokkal foglalkoztunk környe-
zetismeretbõl. Beszélgettünk a tûzoltó, a rendõr, a mentõs, az 

ELKEZDÕDÖTT EGY ÚJABB NEVELÉSI ÉV…

OVI HÍREK - RÖVIDEN

Csikós Andrea rajza a csónakázásról
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„Becsöngettek, és már megint dogát írunk. Nyugi, semmi M A közlékeny
gond, készültem… tegnap este megírtam a puskámat. De hová Õ nem puskázik: súgat. Élénk eszmecseréket folytat a szomszédaival 
is rejtsem, hogy le ne bukjak. Tolltartó? Zokni? Pulcsi alá? Nem a dolgozat ideje alatt, a szájról olvasás nagy mestere. Ha rászólnak, ter-
jó. Õsrégi trükkök, úgy is ott keresnék, ha elkapnak. Írjak egy mészetesen bármire megesküszik, hogy abbahagyja vagy õ meg sem 
másikat a gyorsan izzadó tenyeremre, vagy csak egyszerûen vés- szólalt.
sem az évszámokat a könyvborítóra, vagy a padra?”

M Az idegesUgye ismerõsek ezek a gondolatok. De nézzük csak milyen 
Szegényke stresszeli magát az elégtelen miatt, ezért puskázik, ám ez típusait különböztethetjük meg a „tansegédeszközöket” igény-
még nagyobb stresszt okoz neki, ami miatt lebukik, és ismét csak bevevõ nebulóknak? Ha figyelmesen végigolvasod, talán maga-
egyest kap, holott lehet hármasra is simán tudná az anyagot. (Ha egy dat is be tudod illeszteni az egyik kategóriába.
kicsit megerõltetné magát.)M Az akkurátus
M A pofátlanJegyzetszerû, gondosan bejelölgetett, gyöngybetûkkel írt, olló-

Õ ízig-vérig hazárdjátékos. Fogja a könyvénél kétszer nagyobb lapra val kivágott (nem tépett) papírszeletek belehelyezve a tolltartó-
írt részletes vázlatát, és kirakja a padra. Erre ráhelyezi a dolgozat ba. Ennyi erõvel akár tanulni is lehetett volna… a puskázás itt 
papírt és neki lát a munkához. Másol. Valószínûleg nincs tudatában a csupán presztízskérdés, a „stréber” jelzõ elkerülésére. Ha 
veszélynek. A tanár egyszerûen nem mer rászólni a döbbenettõl, lebukik, piros fejjel ócska kifogásokat keres.
ugyanis ilyen nem léte-M Az ötletes
zik tapasztalata szerint.

Zsebkendõbe (orrfújás ürügyén), lapdobásos technika= elõre 
kidolgozott másik lap, amit csak ki kell cserélni… Õ a puskázás Megállapíthatjuk, hogy 
abszolút mûvésze, a zseni. A veszély szerelmese, olyan nincs, a jó puskázás mûvészet, 
hogy lebukik, de ha mégis, ott helyben végez magával, akár egy de azért ne feledd:
szamuráj. „Dolgozatírás közben a 
M A lusta tanár rosszabb, mint a 

héja.”Lusta még ahhoz is, hogy puskát készítsen. Egyszerûen a padra 
Forrás: Zsiráf Magazin teszi a könyvet, aztán hajrá! Az általános tapasztalat és a statisz-
2002. októbertikák is azt mutatják, hogy mindig lebukik.

 

Tanulj emlékezni!

Így októberben talán még eléggé a tanév elején vagyunk, hogy néhány jó tanáccsal lássunk el 
benneteket. Íme tíz arra, hogy ne felejts el fontos dolgokat!

1. Légy módszeres! Egyszerre csak dologra koncentrálj!
2. Használj „lelki mozit”! Ha emlékeztetõre van szükséged, idézz fel képeket lelki sze-

meid elõtt!
3. Készülj fel! Bármi fontosat szeretnél mondani gyakorold be. Képzeld el, mik lehetnek a 

lehetséges kérdések, válaszok, így nem kell attól tartanod, hogy nem tudsz megfelelõen reagálni.
4. Térképezz! Utazáskor vagy csak egyszerû program esetén ellenõrizd az útvonalat, majd 

gondolatban menj végig rajta.
5. Tarts rendet! A fontos dolgaidnak legyen állandó helye, és azokat mindig oda tedd 

vissza!
6. Ne tétovázz, ne halogass!

7. Ne félj a számoktól! Dátumokat, telefonszámokat bontsd szét kisebb egységekre és társíts hozzájuk valami ismerõs képet, 
fogalmat!

8. Pihenj! A feledékenység vagy szétszórtság egyik oka lehet a fáradság is. Mindig szakíts idõt a pihenésre!
9. A totem nem tabu! Apró tárgyakat, emlékeket, amelyek kedvesek a számodra, tartsd nyugodtan magadnál!
10. Fontos a fontossági sorrend! Ha egyszerre több dolgot kell elintézned bátran készíts listát, amelyen fontosságuk szerint 

rangsorolod a teendõidet, és így láss munkához!
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Csõre töltve!
Apropó, puskázás!

Fejtsétek meg a képrejtvényeket, megfejtésként három földrajzi nevet kaptok. Megfejtéseiteket a községi 
könyvtárban található dobozunkba várjuk. Jó munkát kívánunk!
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Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...

Az aszálykárok enyhítésérõl született 84/2003 (VII. túrákban az elemi kár mértéke 20 százalékot meghaladó 
22.) FVM rendeletrõl írok ismét ebben a hónapban. A ren- mértékû. A hitelt az elemi kárt szenvedett termelõ gazdál-
delet közvetlen támogatásról és kedvezményes hitel lehe- kodási anyag- és eszközszükségletének fedezetére és 
tõségrõl rendelkezik. Az elõleg igénylését a nyári betaka- egyéb kötelezettségeire (beleértve munkabért és a bank-
rítású növényekre lehetett beadni. Aki az elõleget hitelek adott évben esedékes részletének törlesztését is) 
megigényelte, annak az elszámolás beadása kötelezõ, használhatja fel. Az igénybe vehetõ hitel összege a megál-
melynek beadási határideje 2003. november 30. A támo- lapított hozamérték kiesés 80 %-a, de termelõnként leg-
gatási rendelet másik része a kedvezményes középlejára- feljebb 250 millió Ft lehet. A hitel futamideje 5 év, a türel-
tú hitel felvételi lehetõsége. A hitelkérelem beadási határ- mi idõ 1 év, a tõke összegéhez legfeljebb 60 százalékos 
ideje 2003. december 15. mértékû kézfizetõ állami kezességvállalás kapcsolódhat. 

A végleges kárenyhítõ támogatást az elõleg felvételét A hitelhez igénybe vehetõ kamattámogatás, melynek mér-
követõen, illetve az õszi betakarítás után kell igényelni. téke a jegybanki alapkamattal számított kamat 70 százalé-
Az aszálykárra az a termelõ jogosult, akinek a hozamkie- ka. A teljes hiteldíj legfeljebb 3 százalékponttal haladhat-
sés mértéke meghaladja a 30 %-ot. Ezt az értéket a teljes ja meg a mindenkori jegybanki alapkamatot (jelenleg 
gazdálkodási területen termesztett valamennyi növényre 9,5+3%=12,5%). A hitelkérelmeket elõzetesen az FVM 
kell kiszámolni. Az elszámolás a rendelet 3. számú mel- hivatalhoz kell benyújtani két példányban, (egy eredeti és 
léklete szerint kell megtenni, a betakarítás után. Ezt köve- egy másolat) nyilvántartásba vétel és záradékolás végett. 
tõen adható be a végleges elszámolás október-november Az eredeti példányra kerül a záradék, ezt a termelõ vis-
hónapokban, legkésõbb november 30-ig. A végleges kár- szakapja. A beadott példányokhoz csatolni kell a rendelet 
enyhítõ támogatási nyomtatványon hozamérték kiesést 3. számú mellékletének másolatát, valamint a regisztráció 
kell számolni a 2003-as év és az elmúlt 3 év átlagából, a igazolás fénymásolatát. A kérelemben szerepeljen, hogy 
kapott termésátlagot átlagárral kell szorozni. melyik pénzintézethez nyújtja be a termelõ a 
Kistermelõk, akik nem rendelkeznek saját átlagtermés hitelkérelmet, valamint jelölje meg a felvenni kívánt hitel 
adatokkal, a megyei átlagtermés adatokkal tudnak szá- célját. Amennyiben a hitel célja fennálló hitel törlesztése, 
molni. Az átlagár hasonlóan alkalmazható, a rendelet mel- a kérelemben meg kell jelölni a törlesztendõ hitelszerzõ-
lékletében megjelent növények átlagárait kell alkalmazni, dés számát. A hitelkérelmeket a pénzügyi intézmények-
ha a növény nem szerepel a táblázatban, akkor használha- hez folyamatosan, de legkésõbb 2003. december 15-ig 
tó a megyei átlagár. A kapott számok különbségébõl kell a lehet benyújtani.
hozamkiesést meghatározni és a százalékos kiesés értékét A tehéntartó, tejtermelõ gazdák figyelmét szeretném fel-
kiszámolni. A vissza nem térítendõ támogatás mértéke a hívni tejkvóta-vásárlási  pályázati  lehetõségre.  A 
hozamkiesés 30 % feletti részének 30 %-a. A rendelet szö- Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
vegének köznapi szóhasználatra fordítása alapján a támo- pályázatos kvótaértékesítést hirdet a tavasz és nyár folya-
gatás mértéke a hozam kiesés 21 %-a. Az FM hivatal a mán felvásárolt tejkvótára. A kvótavásárlás minimum 
támogatás összegérõl igazolást állít ki és azt az elemi kárt 25,- Ft/l + ÁFA vételáron lehetséges. Beadási határidõ 
szenvedett termelõnek postázza 2003. december 5-ig. Az 2003. október 15-ig. További feltételekrõl érdeklõdjenek 
elemi kárt szenvedett termelõt megilletõ kárenyhítõ támo- a tejcsarnoknál és a falugazdászi irodában.
gatásból le kell vonni az elõleg összegét és a maradék A falugazdászi hálózat átszervezése érintette az 
összegrõl kap igazolást. Amennyiben a támogatási igény abádszalóki területi irodát is.
összege meghaladja a rendelkezésre álló forrást, a föld- Szeptember 1-jétõl a megyei falugazdász létszám 5 
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter külön rendelet- fõvel csökkent, ebben a körzetben 4 fõ vállalkozó falu-
ben és közleményben 2003. december 10-ig intézkedik a gazdász szerzõdését nem hosszabbították meg. Az 
támogatás fajlagos csökkentésérõl. A támogatás decem- abádszalóki körzet 14 településbõl áll, erre a területre 6 fõ 
ber 11-tõl december 15-ig igényelhetõ az APEH-tól. falugazdász maradt. A körzetközpont nem változott 
Amennyiben a támogatási összeg kevesebb, mint az elõ- Abádszalókon maradt, az abádszalóki falugazdászi teen-
leg mértéke, a különbözetet az APEH számlára vissza kell dõket továbbra is én látom el. Az ügyfélfogadás változat-
fizetni. Ebben az esetben a többlet igénybevétel nem lanul kedden 8-12 óráig tart. Szeptember 1-jétõl csütörtö-
minõsül jogosulatlan támogatásnak. könként a tiszaderzsi teendõket is én látom el.

A támogatási rendelet másik része a kedvezményes 
középlejáratú hitel felvételének lehetõsége. A hitelt az a Krupa István
termelõ veheti igénybe, akinek az összesített növény kul- falugazdász

Az aszálykár elszámolás



A Mûvelõdési Ház kollektívája a nyári idegenforgalmi sze- 9 Mozgás és tartásjavító torna: Hétfõn 18,00 és szerdán 
zon után most teljes figyelmével, a lakosság felé fordul. 18,30 órától mûködik Kormos Betti gyógytestnevelõ veze-

Célunk, hogy a kisgyermekektõl a nyugdíjas korosztályig tésével. Azokat várjuk ide, akik az egészséges életmódot, 
minden érdeklõdõ találjon nálunk érdeklõdési körének meg- a mozgást, a helyes testtartást fontosnak tartják.
felelõ elfoglaltságot, szórakozási lehetõséget.

9 Jóga: A test és a lélek harmonikus kapcsolatára törek-
võknek ajánljuk, akik 2 hetente, csütörtökön 19 órától Rendszeres közmûvelõdési tevékenységet folytató kis-
találkoznak, Dr. Bagi Imre vezetésével.csoportjaink

9 Csillaghúr népdalkör és citera zenekar: Az ezüstmi-
nõsítéssel rendelkezõ mûvészeti csoport vezetõje Sáfár 9 Kis barkács-kör: Minden vasárnap 14,00-16,00 óráig 
Lászlóné. Szerdánként 17,00 órakor találkoznak. Havonta tartja a foglalkozásait Balogh Zsóka és Zalai Jenõné 
egy alkalommal, a nyugdíjas klubbal közösen, batyus bálo-(Ibolya) vezetésével. Itt a gyermekek és az ügyes kezû szü-
kat rendeznek.lõk origamival, gyüngyfûzéssel, agyagozással, rajzolással 

és festéssel foglalkoznak és elsajátíthatják a 9 Tánczenekar: 4 fõvel mûködik, Kiss András vezetésé-
sógyurmázást, a termésekbõl készült játékok, díszek és vel. Az együttes szerdán 18,30-21,00 óráig és vasárnap 
emléktárgyak készítését. 16,00-20,00 óráig tartja a próbáit.

9 Gyermek színjátszó kör: Alsó tagozatos gyermekek- 9 Szurkolói sportklub: Kupamérkõzések, bajnoki mec-
nek szervezzük. A rendezõi feladatokat Szekrényesné csek projektoron történõ kivetítése a fõ program, de szere-
Juhász Mária látja el. A foglalkozások célja: fellépésekre pel a repertoárjukban sportvetélkedõ, élménybeszámoló a 
való felkészülés, fesztiválokon való részvétel. A próbák hazai csapat videóra felvett mérkõzéseinek megtekintése, 
idõpontja: péntekenként 14-16,30 óráig. valamint a boksz klub jeles mérkõzéseinek megtekintése 

is. A klub vezetõje Kiss András.9 Napsugár klub: Sérült gyermekeket nevelõ családok 
klubja.  Csoportvezetõjük Rozgonyi Lajosné. 9 Nyugdíjas Klub: Illés Ferenc egyesületi elnök vezeté-
Találkozásaikat szombati napokon 14 órától, havonta egy  sével tartja összejöveteleit, melynek keretében mûködik a 
elõre egyeztetett - alkalommal szervezik. nótakör Kasza Jánosné és a tánckör Simon István vezeté-

sével.9 Ifjúsági klub: Foglalkozásait szombatonként 19 órától 
tartja a pinceklubban, vagy a nagyteremben. A klub veze- 9 Angol haladó tanfolyam: keddi napokon 17,00-20,30 
tõje Antal Edit. Havonta egy alkalommal, vendégzeneka- óráig.
rok közremûködésével, bált rendeznek.

9Kresz tanfolyam: keddi és csütörtöki napokon 17,00-
9 Aerobic: Az aktívabb mozgást kedvelõ lányoknak, 20,30-ig.
asszonyoknak javasoljuk, akik kedden 17,30 és csütörtö-
kön 18,00 órától találkoznak, Parázsó Katalin tanárnõ Szekrényes István
vezetésével, az iskola tornatermében. Mûvelõdési Ház igazgató
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A Mûvelõdési Ház 2003-évi ajánlatai

Mûsorok, szórakozási lehetõségek

Október 18. November 15 December 05.
Szüreti bál, a Csillaghúr Esztrád Mûsor, melyben Mikulás parti, diák, majd
Népdalkör szervezésében. fellépnek: Nyertes Zsuzsa, Poór ifjúsági disco

Október 21. Péter, Kalmár Magda December 19.
„Jóga és az egészség” címmel November 27. Pom-pom família
nyitóbeszélgetés a jóga klubban. „Az elvarázsolt varázsló” c. gyermek koncertje

Október 24. óriásbáb elõadás December 26.
Diák, majd ifjúsági discó. November 28. Ifjúsági disco

Október 14 és 28. Blues Company koncert, az December 31.
Színházi autóbusz Szolnokra Abádszalóki Motorosok Ifjúsági disco

Egyesületével Bérlet szerinti
közös rendezésben Színházi autóbusz Szolnokra.



ORVOSI ÜGYELET ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók  Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete

Felelõs kiadó: Ballagó László jegyzõ
A szerkesztõség tagjai: Bordás Mária Magdolna, Eszenyiné Gorzás Ilona, 

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

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

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
ISTENTISZTELET SZENTMISE

Abádi Református Templomban: vasárnap 10,00 órakor Csütörtökön, szombaton 8,00 órától
Minden hónap utolsó vasárnapján Úrvacsora Vasárnap 11,00 órától

Szalóki Református Templomban nincs Istentisztelet

November 1-jén 16 órakor Halottak Napi Istentisztelet a 
temetõben

HIRDETMÉNY
Abádszalók Nagyközség Polgármesteri Hivatala közhírré teszi,

hogy az országos állat- és kirakodóvásár

2003. október 12-én

(vasárnap) kerül megrendezésre.

A vásárra vészmentes helyrõl, az elõírt egyedi megjelöléssel

és érvényes állatorvosi igazolással, járlatlevéllel

mindennemû állat felhajtható.

A kirakodó kereskedõk és kisiparosok igazolván, hozzák magukkal

A vásár napján 6 óra után nem tudjuk az elõre lefoglalt helyet biztosítani!

Polgármesteri Hivatal Abádszalók

 

Október 4-5. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

Október 11-12. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

Október 19. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

Október 23-24. Dr. Halas József Abádszalók,
Mikszáth út 20.
( 59/355-534

Október 25-26. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

Október 4-5. Dr. Horváth Lajos Kunhegyes
( 06/30/9670-960 Zádor u. 2.

Október 11-12. Dr. Koska Gábor Tiszafüred,
( 06/30/9454-101 Úttörõ út 2.

( 59/351-669

Október 19. Dr. Kriston Mihály Tiszafüred,
Vásárhelyi P. út 5.
( 59/351-260

Október 23-24. Dr. Lõrincz József Tiszaszentimre,
( 06/30/9581-291 Fõ út 13/a.

( 59/356-202

Október 25-26. Dr. Sinka Nándor Kunmadaras,
( 06/30/9258-653 Karcagi út 21/a.

( 59/327-830
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