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Pedagógusnapra
„Keress olyan mestert, akinek szelleme mesteremberek, akik mesterségöket nem 

világos, tudása nagy és szíve jó!” Ezt a értik.”
gondolatot egy neves arab filozófus hagy- Tisztelt Pedagógusok!
ta ránk. Ez a gondolat röviden össze- Nincs még egy munka, ahol ennyi a
foglalja mindazokat a tulajdonságokat, kudarc, hiábavaló erõfeszítés, de ilyen 
amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és
pedagógussá teszik. Ebbõl is látszik, kellemes meglepetés éri az embert. Nincs 
hogy milyen nehéz mesterség, milyen még egy munka, ahol ilyen nagy hatása 
komoly feladat, milyen életre szóló hiva- lehet egy-egy jó - vagy jókor kimondott - 
tás óvónõnek, tanítónak, tanárnak lenni. szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy
Nagy dologra, egyesek szerint a legna- rosszkor mondott szónak. Nincs munka,
gyobbra vállalkoznak. Önök, amikor amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet 
lányainkat, fiainkat tudásra, szívbéli és nincs egyetlen munka sem, amelynek a 
jóságra tanítják, miközben saját tudásu- valódi hasznát csak évek, esetleg csak 
kat megosztják velük, és a mindennapok- évtizedek múlva láthatjuk.
ban példaként állnak elõttük. „Példa nél- Hasonlíthatom a pedagógusi munkát a
kül semmit sem lehet helyesen tanítani csendes esõhöz, amely jó sokáig tart,
vagy tanulni” - állítja Columella a bölcs. áztatja a földbe megbújó magokat. Azok 
Lehet-e ennél fontosabb, településünk magukba szívják a nedvességet, és 
számára megbecsülendõbb foglalkozás? késõbb ezért aztán akár szárazság esetén 

A pedagógus által átadott tudás egyre is képesek termõre fordulni.
fontosabb. Azt mondják, a piacgazdaság Önkormányzatunk nincs abban a gaz-
ösvényei t régóta taposó országok dasági helyzetben, hogy az oktatás terüle-
szociológusai, hogy tízévenként új szak- tén látványos fejlesztéseket hajtson vég-
mát kell tanulni az embernek. Ezeket a re. Talánnem is szükséges, hiszen alapjai-
szakmákat azonban csak biztos alapokra ban az oktatás tárgyi feltételei rendben 
lehet rövid idõ alatt felépíteni. A tanulás vannak. Fontos a Képviselõ-testületnek
tehát kenyérkérdés. A tanítás mellett azon- az a lépése, melyben éppen legutóbbi ülé-
ban Önökre a nevelés tekintetében is sok sén az általános iskola mûvészeti profiljá-
feladat hárul. Nem kívánom eldönteni a nak bõvítését határozta el, s döntött az 
vitát, hogy milyen mértékben dolga ez az óvodák és az iskola külsõ felújítására elké-
iskolának és mennyire a családnak, a tár- szített pályázat benyújtásáról.
sadalomnak. Egy gondolatot szeretnék 
felvil lantani csupán. A legnagyobb Engedjék meg, hogy településünk nevé-
magyarként számon tartott gróf Széche- ben kifejezzem õszinte köszönetünket és
nyi István így írt: „A nevelés s kivált az hálánkat. Az Önök munkája nagyon érté-
elsõ benyomások bámulandó követ- kes egész közösségünk számára. Sok 
kezésûek; úgy, hogy annak híja, s ezeknek erõt, türelmet és kitartást, jó kedvet és örö-
ereje miatt sokan se lelki, se testi javaik- met kívánok hozzá. Kívánom, hogy
kal bölcsen élni nem tudnak, gyakorta ebben a nagyszerû feladatban találják
le gs zo ro s sz ük sé ge ik he z ta rt oz ó meg mindazt, ami egy sikeres és boldog 
isméretekben szûkölködnek, s ez által ter- élethez szükségeltetik.
mészetesen oly kábultságba s végre oly Bordás Imre
nyomorúságra jutnak, mint azon polgármester
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Képviselõ-testületünk soron következõ ülését május 17-én mi célú ingatlanok közmû- és szolgáltatási díjtételeit. (Ezen díj-
tartotta. A nyári szabadságolási idõszak elõtti utolsó testületi téte lek csak a szabadstrandi vállalkozásokat érintik. )
ülésen 16 napirend megtárgyalása várt testületünkre. Jóváhagyta testületünk a helyi hulladék-gazdálkodási tervet,

Az interpellációs kérdések, bejelentések után tájékoztatókra melynek kiemelt pontja lesz a kötelezõ közszolgáltatásként 
került sor. Elsõ napirendben a nyári szezonra való felkészülés- bevezetett hulladékkezelés. Ez azt jelenti, hogy a regionális hul-
rõl adtak számot az egyes részterületekkel megbízottak. A ladéklerakó megépítése után minden háztartásban keletkezett
strand vezetõje, a kemping, a Diana szálloda és a Mûvelõdési kommunális hulladék elszállításra kerül, amiért az ingatlan
Ház igazgatója adott számot a felkészülés jelenlegi állapotáról. tulajdonosainak, használóinak fizetniük kell. Módosította
A tájékoztatókból kiderült, hogy a szabadstrandi fejlesztéseket önkormányzatunk a 2005. évi költ ségvetésérõl szóló
nagyban hátráltatta a magas vízszint, így sem a villamoshálózat rendeletét, mely összefügg a fejlesztési célú pályázatok
cseréje, sem pedig a strandi szolgáltatás színvonalának emelé- benyújtásával. Önkormányzatunk pályázatot nyújt be az Aba 
sére irányuló fejlesztés nem valósulhat meg a strand nyitásának krt. II-es ütem kiépítésére, önkormányzati intézmények külsõ
idõpontjáig, május 28-ig. Az egyéb idegenforgalmi szezont felújítására (iskola, óvodák), József A. út, István király út és 
szolgáló létesítmények felkészültsége megfelelõ, nincs akadá- Füredi út közötti szakaszának felújítására. Módosította testüle-
lya az idelátogató turisták fogadásának. Szintén tájékoztatót tünk a Május 1. úti bérlakás építés vállalkozói szerzõdésének 
hallgatott meg képviselõ-testületünk a település ellátottságá- határidejét, így a kivitelezés végsõ határideje június 31. 
nak helyzetérõl. Megállapítható, hogy településünk Módosításra kerültek az Általános Iskola, a Bölcsõde,
kereskedelmi, vendéglátás és szolgáltatás tekintetében megfe- Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatala alapító okira-
lel az idegenforgalmi településekkel szemben támasztott köve- tai.
telményeknek. Örvendetes tény, hogy a COOP-Szolnok Rt. Önkormányzatunk intézményvezetõi munkakör betöltésére 
további fejlesztéseket végez a nagy ABC, az abádi ABC és a pályázat kiírást fogadott el, mivel az Ember Mária Könyvtár 
szelesi kisbolt kereskedelmi egységekben. Harmadik napirend- vezetõje, Nagy Bertalanné október 01-tõl nyugdíjba vonul, így 
ben beszámoló hangzott el a gyermekjóléti és gyermekvédelmi a vezetõi munkakört pályázattal kell betöltetni. Késõbbiekben
munkáról. Testületünk megállapította, hogy az elmúlt három a polgármesteri tájékoztatót hallgatta meg testületünk a két tes-
évben igazolta a Családsegítõ Szolgálat létjogosultságát, tény, tületi ülés között történt fontosabb eseményekrõl.
hogy településünkön 1039 0-17 éves közötti fõ gyermek él, A továbbiakban testületünk zárt ülés keretében folytatta
melybõl 344 gyermeket tartunk nyílván veszélyeztetettként. munkáját, melyben ápolási díjak megszüntetésérõl döntött, 
Ezen 344 gyermek 164 családban él. Az önkormányzat a jog- melyrõl személyiségi jogok védelme miatt nem áll módomban 
szabályokban megállapított támogatásokkal segíti a veszélyez- tájékoztatást adni.
tetett gyermekek ellátását.

A testületi ülés további szakaszában elõterjesztésekre került Ballagó László
sor, melynek keretében elfogadta testületünk az idegenforgal- jegyzõ
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Tájékoztató
Abádszalók Nagyközség Képviselõtestületének munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük a település lakosságát, hogy a „Parlagfû mentes Magyarországért” mozgalom keretében 2005. június 26-án a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei ÁNTSZ kampányt folytat településünkön a parlagfû mentesítés népszerûsítésére. Ezen a napon aki a tele-
pülésen felállított sátorhoz töves parlagfüvet hoz, vagy a helyszínen a parlagfû mentesítéssel kapcsolatos ismeretterjesztõ totót tölt 
ki, ajándékot kap. A kampány keretében kiadványokon, prospektusokon kerül népszerûsítésre a mozgalom célkitûzése.

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ
Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos tudnivalókról

A Tiszafüredi Körzeti Földhivatal értesítette a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 63/2005. (IV . 08.) Korm. rendelet értelmében a rész-
arány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályai szerinti sorsolás megtörtént. A sor-
solás eredménye és a földkimérés sorrendje az alábbi:

1. Nagyiván 3. Tiszaigar 5. Tiszaörs 7. Tiszafüred 9. Tiszabura
2. Tomajmonostora 4. Tiszaderzs 6. Tiszaszõlõs 8. Abádszalók 10. Tiszaszentimre

A részarány földkiadási eljárás során a jogosultak jelentõs részének termõföldtulajdona osztatlan közös tulajdonként került 
bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba. A fenti hivatkozású kormányrendelet lehetõséget biztosít az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésére, önálló ingatlan kialakítására. Ú jságunk késõbbi számaiban a tényleges eljárásról tájékoztatni fogjuk az érintette-
ket.

Polgármesteri Hivatal
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ELHUNYTAK

Jámbor Jánosné (Jávorszki Margit) 84 éves
Sipos Jánosné (Képes Mária Ilona) 84 éves
Mészáros Sándor 80 éves
Lázár Lászlóné (Farkas Rozália) 80 éves
Kiss László 85 éves

Felhívjuk településünk lakosságának figyelmét, KM feliratú menetjegyet. A nyitva tartási idõ elõtt 
hogy 2005. május 1-jétõl az abádszalóki és után induló vonatokon a kalauznál szintén 
vasútállomás mûködtetése a MÁV gazdasági pótdíj fizetése nélkül váltható menetjegy.
helyzete miatt megváltozott. Bérletek (tanulói és dolgozói) megváltásának 

Az állomáson a forgalmi iroda megszûnt. lehetõsége az abádszalóki állomáson megszûnt,
Hosszas tárgyalások eredményeként sikerült az iskola székhelye vagy a munkahely székhelye 

elérni, hogy a menetjegy megvétele továbbra is a szer in ti vasú tá llomáson lehe tséges azok
vasútállomás épületében lehetséges, de most már megváltása.
megbízott vállalkozó végzi az árusítást minden Bármilyen utazással kapcsolatos kérdésekkel a

00 00 jegyvizsgálóhoz, a nagyobb állomások nap (hétvégén és ünnepnapokon is) 06  - 17  óra 
információs irodáihoz, vagy a MÁV Rt. központi között.
tudakozójához (06-1/461-5400) fordulhatnak, A vállalkozó csak a leggyakrabban elõforduló 
valamint információ szerezhetõ a menetjegyet (180 km-ig) árusíthatja, a kiadott 
internetes honlapon.menetjegyen a KM felirat rábélyegzésével. 

Szükség esetén a vonaton a jegyvizsgáló pótdíj 
Polgármesteri Hivatalfelszámítása nélkül egészíti ki a célállomásig 

Abádszalókszükséges menetjegyre az állomáson megvásárolt 

www.mavrt.hu

TÁJÉK O ZTA TÁS
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Született

Házasságot kötött

GERGÕ Jelencsik István és Oláh Mária

ARANKA ANITA Nagy József és Hadházi Anita
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SZÁNTAI ILDIKÓ ERZSÉBET és SZOROCSINSZKI ATTILA MIHÁLY
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Megkérdeztük a polgármestert...
… az ÁFÉSZ szervezeti változásról

Polgármester Úr! A Képviselõ-testület két ülése sárlói jogon, az más kérdés, hogy ez egybeesett az 
közötti tevékenységrõl Ön mindig beszámol a fon- ÁFÉSZ tagsági viszonnyal.
tosabb eseményekrõl. A legutóbbi anyagban A vásárlási kedvezmény országos bevezetése elõké-
jelezte, hogy részt vett az ÁFÉSZ Küldöttgyûlésén, születben van, várható, hogy egy éven belül beveze-
ahol fontos szervezeti, tulajdoni kérdésekben szü- tésre kerül. Ez azt jelenti, hogy az ország bármelyik 
lettek döntések. Mit lehet tudni az ÁFÉSZ, a COOP boltjában a törzsvásárlók kedvezményt kapnak 
Nagykun-Ker Rt, valamint a Coop-Szolnok Rt a lakhelytõl függetlenül.
fúziójáról? A kérdés második részére válaszolva, el kell 

A magyar kereskedelmet figyelve megállapítható, mondani, hogy a fejlesztésekhez, mint az Rt egyik 
hogy jelenleg az tud a piacon maradni, aki tõkeerõs meghatározó tulajdonosa az ÁFÉSZ-nak is hozzá kell
piaci részesedését növeli, a vásárlás körülményeit járulni, ezért az alaprészjegy névértékét 3.000,-Ft-ról
kultúráltabbá teszi. Sajnos szûkebb környezetünkben 10.000,-Ft-ra emelte, amit ez év szeptember 30-ig 
mûködõ kereskedelmi vállalkozások fejlõdése az utób- lehet befizetni a kunhegyesi központi pénztárba.
bi idõben az erõfeszítések ellenére sem tudott jelentõs Az ÁFÉSZ tagság vagyoni részesedést jelent, ami
eredményt felmutatni. azt jelenti, hogy eredményes gazdálkodás esetén a 

A piacon maradás érdekében a kölcsönös elõnyöket 10.000,-Ft alaprészjegyre osztalék fizethetõ.
szemmel tartva kellett az ÁFÉSZ-nak társat találni, A szervezeti változás milyen hatással lehet a 
amit a Coop-Szolnok Rt-ben reméljük megtalálta a kereskedelmi árukínálatra, valamint az 
szövetkezet. árszínvonalra?

Az együttmûködés az ÁFÉSZ tulajdonosait lénye- Várhatólag, mivel egy nagy cég mûködteti a kiske-
gesen nem érintik, viszont a Nagykun-Ker Rt törzstõ- reskedelmi egységeinket éves árbevétele 2004. évben 
kéjét emelte - amit a Coop-Szolnok lejegyzett -, továb- meghaladta a 14 milliárd forintot - a beszerzései is ked-
bá bérbe vette az Rt-tõl a kiskereskedelmi egységeket. vezõbben alakulnak, ami jelentkezik a fogyasztói árak-
Az ingatlanok továbbra is az Rt tulajdonában marad- ban is, másrészt mint tõkeerõs cégtõl a választék terü-
tak és a törzstõke emelésbõl, valamint az áruk ellenér- letén is elõrelépést várunk.
tékébõl lehetõség nyílik az ingatlanok állagának a javí- Milyen hálózatfejlesztési célokat terveznek vég-
tására. Az együttmûködés tartalmaz egy több évre rehajtani és milyen ütemezéssel?
szóló felújítási tervet is, amelynek eredményeként A fejlesztési célok egy részérõl már szóltam, de ismé-
Abádszalókon már ez évben is tapasztalhatjuk az telten hangsúlyozom, hogy az együttmûködési megál-
Abádi ABC berendezésének a felújításánál, a szelesi lapodás több éves fejlesztést tartalmaz, ami nem csak 
bolt külsõ, belsõ felújításánál, valamint a nagy ABC Abádszalókra, hanem a Nagykun-Ker Rt mûködési
ki-bejáratának és klímatizálásának a korszerûsítésé- területére kiterjed. Konkrét számokban ez azt jelenti, 
nél. hogy 2005 évben csak a megkezdett felújításokra 127 

Reméljük, hogy ez a fejlesztési lendület késõbb is millió forintot költenek, ami megegyezik az ÁFÉSZ
megmarad. saját vagyonával, ebbõl a számból is egyértelmû miért 

Miként változik a dolgozók jogállása? van szükség az együttmûködésre.
Mivel a boltok üzemeltetése a Coop-Szolnok-nál Természetesen az együttmûködés a másik fél számá-

történik, a dolgozók is jogfolytonosan átkerülnek, ez ra is jelent elõnyt, hiszen tovább tudja növelni 
azt jelenti, hogy a korábbi ÁFÉSZ, illetve Nagykun- bevételeit, így kedvezõbb tárgyalási pozíciót tud elér-
Ker Rt munkaviszony nem szakad meg, hanem jog- ni a szállítókkal szemben.
folytonos lesz. Bízom benne, hogy a lakosság is jól jár az 

A dolgozók szempontjából ez elõnyt is jelent, mivel „együttmûködésben”, mivel javul az árukínálat, 
a Coop-Szolnok Rt Kollektív szerzõdése bérezésben olcsóbbak lesznek az árak, valamint kultúráltabb 
kedvezõbb rájuk nézve az elõzõnél. körülmények között tudja mindennapi vásárlásait

Hogyan alakul az ÁFÉSZ tagság viszonya az új megtenni.
szervezethez, miként változik a tagi részvény? Köszönöm a beszélgetést.

Az ÁFÉSZ továbbra is meghatározó tulajdonosa a 
Nagykun-Ker Rt-nek. Az elõzõ években is a vásárlási Kocsis Jánosné
kedvezményt nem tagi jogon kaptuk, hanem törzsvá-
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Az emberfeletti hatalmakhoz, szentekhez fohászkodás egy- suk végeredményével találkoznak, vagy amikor a sziréna 
idõs az emberiséggel. Különösen baj, vész esetén kérték hangját meghallják.
segítségüket a vigaszra szorulók elûzni a rosszat, leküzdeni a Talán akkor várható lényegi elmozdulás a magyarországi
csapásokat, amikor az emberi erõ és akarat már kevésnek tûzvédelem területén, ha az országgyûlés felülvizsgálja és 
bizonyult. Az egyik legfélelmetesebb elemi erõtõl, a tûztõl modernizálja a Tûzvédelmi Törvényt. Addig az elérhetõ erõ-
való rettegés keltette életre Flóriánnak a „tûz katonájának” források felkutatása, több lehetséges megoldások
kultuszát. Szent Flórián alakjával a világon sok helyen talál- kidolgozása, egyre konkrétabb és hatékonyabb lobbi tevé-
kozhatunk. Templomokban, házak falába süllyesztve, közte- kenységgel lehet megteremteni a fejlõdéshez szükséges fel-
reken áll a római katona szobra, aki rocskából önti a vizet az tételeket.
égõ ház tetejére. Tûzoltó elõdeink védõszentjükként Tudom, hogy nem véletlenül említed a fejlesztést, a 
tisztelték, díszünnepként ülték meg május 4-ét Flórián gyarapodást, hiszen nagyon büszkék lehettek néhány bea-
napját, s a tûzoltók ma is a személye elõtti fõhajtással tiszte- dott pályázatok eredményével!
legnek alakjának. Élete és halála megmintázza azt az elköte- Igen, valóban több szakvezetõnk véleménye szerint és a
lezett hivatástudatot, melynek alapja a munkába vetett hit és pályázatokat bíráló bizottság döntése szerint is komoly szak-
a hagyományokhoz való ragaszkodás. Flórián Diocletianus mai megalapozottság, a vonulási területünk idegenforgalmi
egyszerû katonája volt, de jelképpé vált: az emberség, önzet- frekventáltsága, és a hosszú évek óta végzett szakmai mun-
len segíteni akarás és hõsies bátorság jelképévé. kánk alapján nekünk ítélték oda egy új nagy teljesítményû 

tûzoltó autó megvásárlásának jogát. Ez 
az autó egyszerre 4000 liter vizet tud 
magasnyomással az oltandó területre 
fecskendezni, közlekedési sebessége 
olyan jó, hogy a mi útjainkon még a vég-
sebességet ki sem tudtuk próbálni. 
Ezzel minõségében, hatékonyságában 
és vonulási idõnk javulásában hatalma-
sat léptünk elõre.

Egy másik pályázatunkon 2,5  millió 
forint összegben munkatársaink egyéni 
védõeszközeinek és felszereléseinek 
beszerzésére kerül sor. Egy-egy öltözet 
ruha bekerülési költsége 240 ezer forint, 
de ez nagyban javítja a biztonságos mun-
kavégzés feltételeit. Szintén ebbõl a for-
rásból szerzünk be, illetve pótoljuk a 
különbözõ katasztrófa elhárításhoz 
szükséges eszközöket, pl. láncfûrész 
stb. is.

Kollégáim magas szintû felkészült-
s é g g e l  h a s z n á l j á k  e z e k e t  a  
berendezéseket, eszközöket, errõl tettek 
bizonyosságot azokon a versenyeken, 

Nincs ez másként napjainkban sem, hiszen jelenkorunk tûz- ahol Káli István - egyedüli önkéntes tûzoltósági alkalmazott 
oltói - ha nem is rocskából - de olykor, olykor még mindig a hivatásosok között - II. helyezést ért el, csapatunk pedig az 
elavult, elöregedett eszközökkel végzik nem minden napi, önkéntes tûzoltó testületek szakmai vetélkedõjén lett ezüst-
nehéz, sok lemondást és áldozatot követelõ munkájukat. érmes.
Valamennyi Tûzoltó testület, - legyen az hívatásos vagy Szeretném, ha munkánkról minél több információ jutna el a 
önkéntes - azon fáradozik, hogy munkakörülményeiken, nyilvánossághoz, hogy ez által is közelebb kerüljünk 
eszköz-ellátottságukon, a hatékonyabb elhárító képességei- egymáshoz, és így talán több fiatal kapna kedvet ahhoz, hogy 
ket javító gépek, berendezések, gépjármûvek beszerzésével önkéntesként szerepet vállaljon munkánkban. Ez úton is 
tudják az állampolgárokat és ingó - ingatlan vagyontárgyai- köszönöm kollégáim, munkatársaim kitartó, áldozat kész 
kat megvédeni. munkáját.

Minden polgártársam nevében magam is csatlakozom a 
Oláh Imre az abádszalóki Önkéntes Tûzoltó Köztestületi köszönetnyilvánításhoz, további erõt, egészséget kívánok 

Tûzoltóság parancsnoka szerint ma már természetes, hogy a munkátokhoz.
tûzoltóság itt van helyben, bármilyen baj, probléma felmerül 
Õk mennek és végzik a dolgukat. Néha úgy, hogy azt az embe- Szabó István
rek észre sem veszik csak akkor amikor egy-egy beavatkozá-

Szt. Flórián, és az Õ földi helytartói...



Riportalanyom Takácsné Karkusz Erzsébet, aki 2001. Alapítvány, nem talált megfelelõ támogatottságra. Ekkor 
áprilisában került a Szolgálat élére. Õ mutatja be, hogy határoztuk el Papné Kontra Marikával, hogy másfélekép-
milyen sokrétû feladatot lát el a Gyermekjóléti Szolgálat. pen próbálunk támogatáshoz jutni. „Nem kérni kell, 

A települési önkormányzat a rászoruló családokat hanem adni”, amit el tudunk készíteni, azt kínáljuk eladás-
pénzbeli, természetbeni és napközbeni ellátásokkal segíti. ra. A kuratórium elnöke és a tagok egyetértettek ezzel a 
Emellett gyermekjóléti szolgáltatást is nyújt, illetve szemlélettel. A 2001. évi karácsonyi vásár bevételével az 
Gyermekjóléti Szolgálatot mûködtet. Alapítvány vagyona gyarapodni kezdett. A Szolgálat hát-

A Gyermekjóléti Szolgálat a hatósági munkát megelõzõ, tértámogatóként vesz részt a munkájukban.
azt információkkal segítõ és kiegészítõ, minden települé-
sen mûködõ szolgáltató tevékenység. Összegyûjti a tele- Ha jól tudom a „Napsugár Klub” megalakulásában is 
pülésen a gyermekekkel kapcsolatos információkat, tájé- segítséget nyújtottál a kezdeti idõszakban Rozgonyi 
koztatja a rászoruló családokat a támogatási lehetõségek- Lajosnénak a Klub vezetõjének.
rõl és segíti õket érdekeik érvényesítésében. Margitka keresett meg, hogy segítsek megszervezni a 

Feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban családban nevelkedõ, fogyatékkal élõ gyermekek, testvé-
történõ nevelésének elõsegítése a veszélyeztetettség reik és szüleik klubját. A kezdetekben némi elõítélettel kel-
megelõzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, lett megküzdenünk, de az érintett szülõk örömmel fogad-
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. ták ezt a kezdeményezést. 2002. óta a Klub vezetõje több 

programot szervezett számukra (közös kirándulás, 
Bõvebben kifejtenéd-e, hogy ezen belül még milyen fela- strandolás, lovaglás stb.) Jelenleg Szekrényes Istvánné 

datokat láttok el? gyógypedagógus segítségével integrált formában olyan 
Gondozási, tájékoztatási és szervezési feladatokat. elõadásra képesek, mint amit az iskola jótékonysági estjén 

Gondozási tevékenységünk során 39 családból 81 gyer- megcsodálhattunk az iskolások, pedagógusok igen szín-
meket vontunk szorosabb felügyelet alá a tavalyi évben. vonalas elõadásai közepe tte . Pályázata ikkal - a

A szolgáltatási tevékenységek során a gyermeknek vagy Mûvelõdési Ház és a Megyei ÉFOÉSZ segítségével közel 
családtagjainak a Szolgálat abban nyújt segítséget, hogy 1 millió forintot nyertek programjaikhoz.
hozzájussanak valamilyen - nem a gyermekjóléti szolgál-
tatás körébe tartozó - szolgáltatáshoz. Sok pozitív visszajelzést hallottam az újonnan szervezõ-

Szervezési feladataink körében a gyermekvédelem terü- dött Szülõi Klubról. Végezetül tájékoztatnád a Tisztelt 
letén dolgozó szakemberek együttmûködésérõl kell gon- Olvasókat a Klub mûködésérõl?
doskodnunk. A Szülõi Klub megalakítását - a szülõk segítését a gyer-

A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat látnak el mekekkel kapcsolatos problémák megoldásában - Nagy
a saját területükön a nevelési, oktatási intézmények: Józsefné fej lesztõpedagógus kezdeményezte.
bölcsõde, óvoda, iskola, orvosok, védõnõk, rendõrség, Csatlakoztunk ehhez az ötlethez Dr. Halasné Eperjessy 
egyházak, társadalmi szervezetek. Az intézmények akkor Ildikó pszichológus, Dr. Vörösné Tóth Éva logopédus és 
kérik a gyermekjóléti szolgálat segítségét, ha saját eszkö- mi a kolleganõmmel Mészáros Jánosnéval. Az elmúlt tan-
zeikkel nem tudják megoldani a problémát. Ilyen esetek- évben havonta találkoztunk a szülõkkel az iskola
ben a feltáró munka és a különbözõ szakterületeken dolgo- könyvtárában, 1-1 esetben az óvodában és a községi
zók együttmûködése segít. könyvtárban is. Kötetlen beszélgetés formájában teázás 

A szervezõmunkáink hatékonysága 2001 óta nyomon közben kicseréltük ismereteinket, tapasztalatainkat a tanu-
követhetõ. Lakossági segítséggel mûködõ adományhe- lás nehézségeirõl, hogyan ünnepelünk a családban, a 
lyen - hozhat-vihet-cserélhet - mások számára még hasz- pályaválasztásról, a magatartási problémákról az agres-
nosítható ruhanemûket és egyéb használati tárgyakat a szióról az olvasásról és a televízió hatásáról. A körbeszél-
több száz igénylõ és adományozó. getések 10 és 20 fõs kiscsoportos formában mûködtek. A

Az itt foglalkoztatott munkanélküliek, civilek, egyszerû szervezõk folyamatosan várják a szülõk, pedagógusok
varrószolgáltatást is nyújtanak, fõleg az intézményeknek, ötleteit, javaslatait a következõ tanévben folytatódó klub-
gyerekeknek, gyermekalapítványoknak ( függönyök, foglalkozásokra.
takarók, terítõk szegése, bábok, párnák, kötények, 
szatyrok, óvodás ballagó tarisznyák, cipõvédõk stb. A magam részérõl sok sikert és jó egészséget kívánok 
készítése). ehhez a szerteágazó munkához.

Köszönöm a beszélgetést!
Hogyan kapcsolódtok az Abádszalóki Gyermekekért 

Közalapítvány munkájához? Kocsis Jánosné
A kezdetben nem mûködött elég hatékonyan az 

Bemutatkozik a Gyermekjóléti Szolgálat
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Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna

Magyarországon a vidéki, a falusi társadalom évtize- A birtok építésében, tervezésében az építészt és az épít-
dek óta sajátos kettõsségben él. Egyrészt érzi, hogy a tetõt egyaránt segítheti a múlt építészetnek a tanulmá-
város újabb és újabb kihívásának kell megfelelnie, vala- nyozása. Fontos elemezni a múlt üzenetét. A népi építé-
miféle új, magasabb szintet kell elérnie, korábban a szet tudósít a helyrõl, a táj természeti adottságairól, a 
szocializmus, manapság a piacgazdaság elvárásainak mikrokörnyezet általunk nehezen felismerhetõ jelleg-
megfelelõen. zetességétõl.

Másrészt érzi, hogy ugyanaz a város idõnként ki- Honnan fújnak a szelek, a hidegek és egészségtelenek.
kitekintve a saját maga által kitalált életformából visz- A portát, a tanyát átöblítõ friss levegõt hozók. Hol ül 
s z a v á g y ó d i k a meg gyakran a pára, a 
bölcsõhöz: az anya- köd, hol vannak hideg 
földhöz, az ott élõ és meleg zugok, hideg
emberekhez, az õ kör- és meleg áramlások,
nyezetükhöz. m i l y e n  a  t a l a j  

A turizmus egyik fizikailag, kémiailag.
l é n y e g e s e l e m e A még titkosnak hitt 
éppen az, hogy a vidé- vízerektõl is tudósít a
ken élõkben mennyiben n é p i é p í t é s z e t .
tudatosul természeti, épí- Számtalan informáci-
tett környezetünk érté- ót hordoznak az
keinek a jelen- emlékek a tájról.
tõsége, és azoknak a A porta, a ház az 
hagyományoknak az ember közvetlen
értéke, amelyeket még tár sa,  ruhá ja,  amely
mindig hordoznak a változik, alakul az élet 
tudatukban, életformá- során. A porta a legsze-
jukban. mélyesebb élettér, nem 

Az érték: a hely, ahol lehet egyszerre kitalálni,
élnek, amibõl éltek õseik, amit kaptak tõlük, és amit az legfeljebb meg lehet sejteni dolgokat, legfeljebb lehetõ-
élet szolgálata után át kívánnak adni az utódoknak. ségeket lehet adni és bízni kell a bentlakó

Az oda látogató turista arra a helyre kíváncsi, ahol cselekvõképességében, életbölcsességében.
láthatja, hogy az ott élõ ember hogyan kötõdik a A porta egy kifordított ház. A porta „közepe” az udvar
földhöz, a szokásaira, a csak ott készített ételek ízére, a és nem a ház. A ház csak az egyik tagja az együttesnek. 
csak abban a konyhában elhangozható kedves szavakra, Nagyon fontos tagja, de nem akarja „leigázni” a többi 
magyarán: a hely értékeire. szereplõt, hanem együtt akar vele élni. A porta lényegé-

A vendégnek éreznie kell a vendégházban: otthon ben befelé fordul, védelmet ad, de ha kell, az utca felé is 
vagyok, ez az ÉN világom, ezt a világot ismerem, bir- „kacérkodhat”.
toklom környezetem: naponta felismerem értékeimet: a Tudatosuljon bennünk, hogy a vendég azokat a hívo-
múltat, a jelent. gató településeket, utcákat, házakat, szobákat keresi, 

Németh László 1943-ban a „Magyar építészet” c. írá- amelyek eltérnek az általa ismert „egyenruhától”.
sában azt írja, hogy az építészetnek birtokot kell tervez- Jó, ha a vendéglátó tudja saját portája a vendéglátás
nie építeni! Birtok? Nem ház, és nem is csak házak elsõdleges színtere, de a kerítésen túl az utcán, a
összessége, hanem több: élõ organizmus, személyes tereken, az egész településen is érzékelnie kell a 
háttér,az élet teljességének színtere. vendégnek, hogy egy közösség vendége is. A közösség 

A születésé a halálé, a hétköznapoké, az ünnepeké, a az õsök történelmével, a jelen értékeivel.
munkáé, a pihenésé.

A birtok: személyre szabott világ emberekkel, 
állatokkal, növényekkel.

Értékmentés és kihívások a turizmusban
Hagyományok a vendéglátásban
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Mire e sorok megjelennek, már ez a nap el is múlt, de én azt ne csak odafigyeléssel, hanem a legnagyobb odafigyeléssel
remélem, hogy a gondolatainkat jövõ ilyenkorig megõrzik… köszöntsék gyermekeiket. Érezzék, hogy ez az alkalom tényleg az 

Gyermeknapot ünnepelni, a gyerekeket megünnepelni - szerin- övék, az „ünnepi harsonák” nekik szólnak!
tem - nagyon nehéz feladat! Hiszen születése pillanatától, de már a A család meghitt és egyedi programjait szerettük volna kibõvíte-
fogantatástól kezdve bearanyozzák életünket. Minden pillanatun- ni és gazdagítani a már harmadik alkalommal megrendezésre kerü-
kat nekik ajándékozzuk, nekik és értük élünk. lõ közös, Községi Gyermeknapi rendezvényünkkel. 

Azt tartjuk, az ünnepnap legyen más, legyen fényesebb, magasz- A teljesség igénye nélkül, néhány ötletet, „apró” kívánságokat
tosabb a hétköznapjainktól! Ezen a napon hát azt kérem a szülõket, súgtak a gyerekek a fülembe, hátha a Jó Tündér teljesíti azokat:

„Én sok piros pontot és piros ötöst kívánnék, ha majd már 
iskolás leszek!” (Oláh N.)

„Nagyon szeretnék egy ugráló kötelet… ha kaphatnék apu-
tól egy nyakláncot. Jó lenne, ha az egész család örülne, hogy 
milyen ügyes vagyok az oviban!” (Szabó K.)

„Egy nagy emeletes házat, Barbi babával! Nekem ez 
nagyon jó lenne!” (Ács E.)

„Én egy kis gitárt szeretnék!” (Pikó Sz.)
„Én a Tündértõl egy kis plüss szarvaskát kívánnék! Szeret-

ném azt is, ha mindig mamáéknál aludhatnék!” (Fekete F.)
„Az a kívánságom, hogy legyen egy pókemberes ruhám, 

pókháló, kesztyû, maszk, meg még egy olyan terepjárós 
autóm, ami át tud menni a vízen!” (Sípos R.)

„Tudom, hogy hó akkor nem lesz, de én egy szánkót 
szeretnék!” (Hallai D.)

„Egy igazi fekete-fehér cicát szeretnék!” (Márkus D.)
„Nekem legyen sok olyan babám, ami raszta hajú és Dada a 

neve!” (Kormos G.)
„Olyan belebújós bábot, ami mozog és egy távirányítós 

kocsit szeretnék!” (Puzsoma M.) stb.

GYERMEKNAPOT KÖSZÖNTÖTTÜNK...

8 Elballagtak iskolába menõ gyermekeink. Nehéz szívvel, de büszkén bocsátottuk útnak õket, hiszen 3-4 évig velünk együtt nõttek, 
okosodtak, váltak iskolaéretté, s reméljük valamennyien megállják a helyüket a kihívások során. Ehhez sok sikert, szorgalmat, kitar-
tást kívánunk nekik!
8 Nevelési évünk május 31-én véget ért. Kolleganõimmel együtt megkezdtük szabadságunk letöltését, ill. hamarosan elkezdõdnek 

a karbantartási, takarítási munkálatok épületeinkben. Ügyeleti rendszerünk a következõképpen alakul:

2005. 06. 20.-07. 08. 2005. 07. 11.-08. 05. 2005. 08. 08. - 08. 19. 2005. 08. 22.

ÜGYEL: Központi Óvoda Abádi Óvoda Régi Óvoda

TAKARÍT: Abádi Óvoda Központi-Régi Óvoda

ZÁRVA: Régi Óvoda Központi-Abádi Óvoda

NYITVA: mindhárom épület!

Mindenkinek nagyon-nagyon vidám, élménydús, játékban gazdag, kellemes nyári szünetet kívánunk!

Add nekem az idõdet! Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal! Figyelj rám, ha 
Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz valamit szeretnék megbeszélni veled! Még csak gyerek 

vagyok! Mutasd ki szereteted még abban az esetben is, ha nem tet- vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim.
szik neked a viselkedésem! Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat.

Ne vegyél nekem dolgokat, amire Te hiába vágytál! Ne érezz Mondd sokszor, hogy szeretsz engem! Erõsíts meg abban 
bûntudatot, ha nem tudsz nekem mindent megvenni, amire fáj a a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz,
fogam. Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam hol a határ. bármi történjen is. Részed vagyok, valami különös dolog, a

Higgy nekem, bízz bennem! szerelem teremtett.
Bocsáss meg nekem! Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, 

tedd ezt mások elõtt! Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, fõleg ne a hogy „Bocsáss meg!”, „Kérem szépen”, „Köszönöm”,
testvéreimhez! „Sajnálom”, - szóval mindent, amit elképzeltél, amikor 

Büntess meg ha rosszat teszek! Ismerd el, ha jót cselekszem! Ne beszélni tanítottál. Mondani fogok mást is, pl. hogy 
parancsolj nekem, kérj tõlem! Az összetartozásunk érzését jelenti „Szeretlek Benneteket!”
számomra. Ma megkérsz valamire, boldogan megteszem majd!

EGY GYERMEK ÜZENETE SZÜLEIHEZ



> Április végén, június elején több sportver-Simon Zsófia (5.c) és Kovács István (8.a) 4. 
senyen is részvettetek. A focisták területi dön-hely.
tõn 2. és 3. körzeti döntõn pedig mindkét kor-> A Simony Zsigmond helyesíró versenyen 
osztály ezüstérmesként tért haza.iskolánkat Sáfár János (7.c) és Kovács István 
> A háromtusán fiúcsapatunk (Pataki Viktor-(8.a) képviselte. Jancsi 18., míg Pisti 6. helye-
Németh Richárd-Bohács István-Gál Andor-zettként tért haza.
TakácsAttila) I., míg 4 tusában 4. helyet értek > 2005. április 11-én, a Költészet napján volt 
el sportolóink.József Attila születésének 100. évfordulója. 
> A területi atlétika versenyen súlylökésben E z e n  a l k a l o m b ó l  s z e r v e z t é k  m e g  
Halas Ramon I. helyezést ért el, majd a Tiszafüreden a József Attila emlékversenyt, 
megyei bajnokságon bronzérmesként amelyen iskolánk 4 nyolcadikosokból álló csa-
végzett, így bejutott az országos sportver-pata is indult.
senyre. Kislabda dobásból Rostás Gyula II. > A Kovács István-Kun Éva-Kovács Gábor 
helyezést ért el a területi fordulón, Molnár Április hónapban rengeteg verse- alkotta trió 3., Balogh Éva-Vörös János és 
János 100 m-es síkfutásban szintén ezüstér-nyen vettek részt tanulóink. Ezek Kovács Zoltán team-je 5., míg Holló Csilla-
mes lett. A fiú atlétika csapatunk (Burai János, között volt körzeti, sõt országos Kovács Helga és Gulácsi Brigitta 6. helyet ért 
Halas Ramon, Kasza Gergõ, Kovács Gábor, tanulmányi verseny is. el. Ugyanez a két csapat egy hasonló témájú 
Molnár János, Rostás Gyula) a területi ver-> Tiszaderzsen kistérségi versmon- irodalmi vetélkedõn vett rész, ahol 2. és 3. 
senyrõl elsõként jutott a megyei fordulóra, dó versenyt rendeztek, ahol Mohácsi helyezést szereztek. Jutalmuk egy budapesti
ahol 4. helyezettként tért haza.Sára (3.b) 2., míg Unicsovics Csaba egynapos kirándulás volt.
> A Góliát McDonald's foci bajnokságon I. (1.a) 3 helyezést ért el. > Szintén József Attilára emlékeznek azon a 
korcsoportos diákjaink a megyei elõdöntõn > A Jászsági helyesíró verseny versenyen is, amelyen két 5. osztályos és 3 
4. helyezést értek el és õk bejutottak az eredményei: Gulácsi Andrea (4.a) 7., nyolcadikos csapatunk vesz részt.
országos fordulóra is. 

Kiskoromban gyakran játszottam a barátnõim- nekünk. Íme, a Ti gondolataitokat gyûjtöttem
mel iskolást. Mondhatnám, hogy a babázás mel- egy csokorba:
lett ez volt az egyik legkedvesebb játékom. Milyen a jó tanító?
Kopott fakerítés volt a tábla, amire igen jól „Elsõsorban szereti a gyerekeket. Fontos, 
fogott a kréta, a régi iskolai könyvekbõl kiradí- hogy jól képzett legyen és szeresse azt, amit csi-
roztuk az írást, volt saját osztálynaplónk is. A nál. Jól elmagyarázza a tananyagot. Sok-sok 
képzel t osztá lyunkban is volt mindenféle türelemmel rendelkezik, mindig pontos, büszke
gyerek: Ödön a rendetlen, hanyag, lusta csemete az osztályára. Egy jó tanár mindig megértõ,
és Beatrix az eminens, kitûnõ tanuló. Felváltva vicces, igazságos, kicsit szigorú, de azért nem 
voltunk a barátnõimmel hol diákok, hol tanárok. nagyon. Jól el tud beszélgetni a gyerekekkel,
Jelentettünk, magyar- és matekfeladatokkal ütöt- nemcsak a tanulással kapcsolatos kérdéseket
tük el az idõt. Milyen tanítók voltunk mi akkor? lehet neki feltenni, és a kérdéseinkre mindig
Mindig olyanok, mint a minket éppen tanító õszintén válaszol. Bele tudja képzelni magát a
Erzsike, Jutka, Marika néni, Józsi bácsi. mi helyzetünkbe, sokszor megértõ, megbízha-
Megfigyeltük minden apró mozdulatukat, hogy tunk benne, tud a mi fejünkkel gondolkodni, 
majd délután „igazi” tanítóként viselkedhes- hiszen a tanár az órákon tanít, máskor pedig 
sünk. Azóta felnõttünk, egyikõnk kereskedõ, akár játszhat is a diákokkal. Vagyis viselkedjen 
másikunk építész lett. Számomra a „játék” meg- úgy, mint egy felnõtt és egy kicsit úgy, mint egy 
maradt. Nap mint nap találkozok „Ödönökkel” gyerek. A gyerekekkel minél közelebbi kapcso-
és „Beatrixokkal”, akik közül talán akad olyan, latot tud kialakítani, mindenben próbál segíteni 
aki számára én lehetek az Erzsike vagy Marika a z o s z t á l y á n , m e g h a l l g a t j a a m i
néni és valaha ezt a nem mindig könnyû pályát véleményünket.”
választjamajd hivatásként. Talán kollégáim nevében megígérhetem, 

Miért is marad meg mindannyiónk emlékeze- hogy olyanok leszünk, mint amilyeneknek Ti
tében a kedves, szeretett tanító, tanár? A szakiro- láttok, látni szeretnétek bennünket.

dalomban megannyi idegen kifejezéssel mutatják be, milyen tulaj- Most pedig kedves olvasóin e havi rejtvé-
donságai vannak egy pedagógusnak. Gyerekként nem forgatunk nyünk nem más, mint, hogy ismerjétek fel a raj-
szakkönyveket, mégis ösztönösen tudjuk, miért is fontosak õk zokon látható pedagógusokat!
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Pedagógusnapra

Büszkék vagyunk rátok!

Az oldalt szerkesztette Parázsó Katalin

Tanév végi kisokos
Mire ezeket a sorokat olvassátok már csak néhány nap és megkezdõdik a várva várt vakáció.
Jó, ha tudod a következõket:

Ø Utolsó  nap az iskolában:   2005. június 15. (szerda)
Ø Ballagás és tanévzáró: 2005. június 11. (szombat) 9.00.
Ø Nyári szünet idõtartama: 2005. június 16  augusztus 31.
Ø Elsõ tanítási nap: 2005. szeptember 1.
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Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...
A 2005 évi agrártámogatásokról II.

A 2004-es év terület alapú támogatása zárásra került. Ezek bankoktól, a 2004-es faktoráláshoz hasonló módon. A
alapján április 30-át követõen az EU támogatások 1917 faktorálásban az állam nem vállal részt, ezért a teljes támoga-
Ft/ha, a hazai támogatások 2000 Ft/ha kiegészítéssel tási összeg 80 %-a vehetõ igénybe és banki feltételekkel. A
kerülnek kifizetésre. Ezek az összegek valószínûleg már a körzetünkben az OTP Bank, valamint a Tiszafüred és Vidéke
számlákon vannak, az MVH határozatai május hónapban Takarékszövetkezet vesz részt. A Magyar Agrárkamara és az
postán érkeztek. OTP Bank Rt. kidolgozott egy hitelkonstrukciót mezõgazda-

A 2005-ös területalapú támogatás beadási határideje lejárt, sági termelõk részére. Ez alapján az MHV tanúsítványa alap-
de június 10-ig postára adható támogatás, azzal a feltétellel, ján számított támogatási összeg 80 %-át lehet igényelni,
hogy napi 1 %-ot veszít a termelõ. Ez a határidõ kitolódott az maximum 365 napos futamidõvel. A hitel minimum összege:
eredeti beadási határidõ meghosszabbításával. A határidõ 500 ezer forint és igényelhetõ október 31-ig. A hitel egyéb 
után postára adott támogatásokat az MVH feldolgozás nélkül feltételei: a termelõnek csatolni kell a blokktérkép másolatát. 
elutasítja. Az eddig benyújtott támogatási kérelmek május A területet fel kell méretni a kamarai tanácsadó hálózat tagja-
31-ig módosíthatók a K0054-es módosító és visszavonó ival. A szolgáltatás díja 300,- forint plusz ÁFA hektáronként. 
lapon. A nyomtatványok alkalmasak a kérelem teljes Továbbá a számlavezetõ bankkal kötött számlaszerzõdést, a 
visszavonására, illetve egy-egy parcella visszavonására, számla vezetõ bank igazolását az elmúlt év tartozik 
vagy módosítására. Módosításnak minõsül az új parcella forgalmáról, ismertebben a számlakivonatot. A hitel forint-
kérelemhez történõ csatolása és a már bejelentett parcella ban és euróban is igényelhetõ. A hitel kezelési költsége egy-
hasznosításának megváltoztatása. Az eredeti kérelemben bea- szeri 10 000,-Ft, a hitelbírálati díj 0,35 %+ÁFA. A hitel kama-
dott parcella adatait több növényre felosztva kerüljön javítás- ta a 3 havi BUBOR kamat plusz 2  2,5 %, ez összességében 
ra. Ebben az esetben az eredeti terület osztható fel, de nem 9,7 és 10,2 %-ot jelent jelenlegi BUBOR alapján.
több. A módosító lap a határidõ benyújtás után is beadható, az A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet feltételrend-
összes területhez viszonyítva nem éri el a 3 %-ot akkor nincs szere kedvezõbb a kistermelõk számára. Ahitel lehetõsége az 
szankció. A 3-30 % közötti módosítás szankcióval jár, de még MVH igazolás kézhezvétele után lehetséges. A hitel a támo-
mindig kisebb, mint az utóellenõrzésnél az MVH állapítja gatás 85-95 %-a. A terület felmérését nem kéri a
meg. Takarékszövetkezet. A hitel minimum összege 100 ezer 

A másik módosító nyomtatvány a K0056-os vismajor beje- forint, de az igazoláshoz tartozó összeg részletekben is
lentõlap az elemi kár bejelentésére szolgál. Ez a nyomtatvány felvehetõ, egészen december 1-ig.A hitel kezelési költsége
a K0054-es nyomtatvány lehetõségein túl biztosít lehetõsé- egyszeri 8 000,- forint. A hitel kamata állandó ügyfeleknek 
geket. Minden 3000 m2 feletti növénykipusztulás esetén be 9,7 %, más banknál számlát kezeltetõ termelõk esetében 10,7 
kell jelenteni. Jelenlegi információ alapján EU tájékoztató %. Ezek a százalékok szintén a BUBOR-tól függenek, így a 
készült ezen területekre vonatkozó támogatások kifizetésé- kamat mértéke háromhavonta változhat.
nek elfogadtatására. Az uniós döntés június elején várható. 

A támogatási rendelet alapján az MVH 2005 június 11-ig a Krupa István
kérelem benyújtásáról visszaigazolást küld a termelõ részé- falugazdász
re. Ezzel a visszaigazolással a termelõ hitelt igényelhet 

HIRDETMÉNY
Abádszalók Nagyközség Polgármesteri Hivatala közhírré teszi, hogy az 

országos állat és kirakodóvásár
2005. június 26-án

(vasárnap) kerül megrendezésre az Abádszalók, Füredi és József Attila úttal határolt vásártéren.
Elõzetes helyfoglalás nincs, a kereskedõk csak érkezési sorrendben foglalhatják el helyüket.

A vásárra vészmentes helyrõl, az elõírt egyedi megjelöléssel és érvényes állatorvosi igazolással, 
járlatlevéllel mindennemû állat felhajtható.

A kirakodó kereskedõk és kisiparosok igazolványukat hozzák magukkal!

Polgármesteri Hivatal Abádszalók
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Június havi program
június 4. Tisza-tavi hajózási kiállítás a Mûvelõdési János dalaiból. (A szerzõ mûveinek elõadására teljes 

Házban. körû felhatalmazással rendelkezõ gitármûvész)
Megnyitó: 18 óra, a kiállítást megnyitja: Dr. Nagy Illés 21.00 Nagy Edmond a 2004. évi „ Megasztár”  tehetségku-

ny.Vízügyi Igazgató tató verseny nagy népszerûségnek örvendõ résztve-
június 1 8 . I I I . Tisza-tavi Fesztivál võje

Helye: a Szabadvizû Strandon felállított fesztivál szín- 21.45 Az „ Abádszalóki Nyár 2005”  programsorozat
pad ünnepélyes megnyitása.

Fõvédnök: Herbály Imre, a JNSZ  Megyei Közgyûlés A rendezvénysorozatot Bordás I mre polgármester
alelnöke és Varga Mihály országgyûlési képviselõ, az 

Mûsorvezetõ:Kasuba L Szilárd sztárriporter Abádszalóki Nyár fõvédnökének köszöntõ beszéde 
indítja útjára

22.00 9 perces Tûzijáték a Tisza-tó fölöttRészletes program
22.30 Az Ex otic együttes élõ nagykoncertje.
A majd 20 éve a magyar élvonalhoz tartozó zenekar napja-10.00 Vikingek partraszállása.

inkban a reneszánszát éli. 4 nagylemez, 1 Az Õskultúra Alapítvány tagjai viking hajóval partra 
aranylemez, 3 platinalemez, fesztivál sikerek fém-szállítják a megnyitó ünnepség elnökségét.
jelzik útjukat. Legismertebb slágereik: Trabant,Bevonulás a színpadhoz viking hadizenekari kísé-
Nézz rám tizedes! Bányászdal, Nincs baj Baby! Buli rettel.
van a parton… stb.10.20 Megnyitó - a megjelent vendégeket és a lengyel test-

02 óráig tartóSzabadtéri disco. Dj.: Nagy Krisztiánvértelepülés küldötteit Herbály Imre fõvédnök, 
közben PR film vetítéseBordás Imre polgármester köszönti

10.40 A 25 éves jubileumát ünneplõ Tiszafüred Néptánc 
Kísérõ rendezvényekEgyüttes mûsora

közben Csipkeverõk, népmûvészek, kézmûvesek 
bemutatója, vására a fesztiválszínpad mindkét 9-18 óráig Jászkun Volán sportnap a Községi 
oldalán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportpályán
Népmûvészeti Egyesülettel együttmûködve 16 óra Nagypályás Focitorna a Községi 
Játszóház a fesztiválszínpad melletti ligetben a Sportpályán
Mûvelõdési Ház által felkért animátorok közremû- -Tisza-tó válogatott
ködésével -Kunsági válogatott

11.00 Viking hadijátékok bemutatása, ügyességi csapatok részvételével
vetélkedõk, az Õskultúra Alapítvány szervezésében Június 25.
Modell bemutató a vízparton a Szajoli Modellezõ 20.00 Jótékonysági est a Kovács Mihály Általános 
Klub tagjai és Vincze Ferenc helybeli model lezõ és Mûvészeti Iskola tanulóinak és a Tisza-tavi 
segítségével. Repülõ, hajó, motorkerékpár, helikop- Ki Mit Tud gyõzteseinek gálája.
ter modellek mûködés közbeni bemutatása Június 25-26. Mûvelõdési Ház Kupa országos meghívásos 
Homokvárépítõ verseny, vízi vetélkedõ a strandfo- Finn-dingi pályaverseny
ci pálya mellett, a Parti Rádió munkatársainak irá- Helye: Attila öböl
nyításával. Evezõs verseny óriás ladikokban 
(9×1,5m), vízibiciklis váltó futamok. Helyszíni rá-
dióközvetítés a vízpartról, kívánságmûsor.

14.00 A Maszk Bábszínpad gyermekmûsora a fesztivál 
színpadon: Szelek szárnyán, várak ormán címmel

15.00 Csikósbemutató a színpad bal oldalán, a Tisza-gát 
tövében. B Kovács Imre pünkösdi királyunk és lovas 
barátai virtuóz produkciója.
közben Népijáték, az Abádszalóki Népijáték 
Bemutató Csoport irányításával, a fesztiválszínpad 
elõtti területen. Hagyományos népi virtus és külön-
bözõ országok játékaiból összeállított egyéni és 
csapatversenyek, családi vetélkedõk

18.00 Karaoki - egyéni jelentkezõk versenye a fesztivál 
színpadon

19.00 A Tisza-tavi Ki Mit Tud (regionális) táncdal kate-
gória nyerteseinek fél play back mûsora

20.00 Székely György elõadómûvész koncertje Bródi



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók  Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete

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

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

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

ORVOSI ÜGYELET Á LLA TORVOSI ÜGYELET

Június 4-5. Dr. Vörös János Abádszalók,
( 06/30/9586-625 Darwin út 3.

(  59/355-214

Június 11-12. Dr. Domán György Karcag,
( 06/20/9574-826 Ady E. u. 58.

(  59/312-677

Június 18-19. Dr. Gyöngy Ferenc Tiszafüred
( 06/30/9582-025 Szivárvány u. 3.

Június 25-26. Dr. Koska Gábor Tiszafüred,
( 06/30/9454-101 Úttörõ út 2.

(  59/351-669

A gyermekorvosi rendelõ rendelési ideje 2005. március 1-jétõl az alábbiak szerint változik:
00 00 30 00

Hétfõ: 8 -12  Betegrendelés Kedd: 11 -15  Betegrendelés
00 00 00 30

Szerda: 8 -9  Vidéki tanácsadás,           9 -10  Abádszalóki tanácsadás (Egészségházban)
30 0011 -15  Betegrendelés

00 00 00 00
Csütörtök: 8 -12  Betegrendelés Péntek: 8 -12  Betegrendelés

EGYH Á ZI ESEMÉ NYEK
ISTENTISZTELET SZENTMISE

Minden vasárnap 10 órától az Abádi Református Templomban C sü tö rtö k ö n, szombaton 8 ,00 órától
V asárnap 11,00 órától

E g y h ázi ü g y ek  inté zé se az alábbi telefonszámok on: Minden h ónap elsõ  pé ntek é n: 11,00 órától
06 -7 0-4 5 9 -4 4 3 4 E g y h ázi ü g y ek  inté zé se az alábbi telefonszámok on:

06 -2 0-4 5 3 -5 06 4 , 06 -3 0-6 06 -6 2 4 5 , 06 -3 0-4 6 6 -4 2 8 8

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a

Központi O rvosi Ügyelet
Abádszalók, Deák F. ú t 22. sz.

alatt található az Egészségház épületében az Autóbusz 
pályaudvar mellett.

Telefonszáma: 355-303
Ü gyelet hétköznap:

16 ,00 órától másnap reggel 8,00 óráig
Hétvégén (szombat-vasárnap) és ünnepnapokon

reggel 8,00 órától hétfõ reggel 8,00 óráig,
illetve az ünnepnapot követõ másnap reggel 8,00 óráig.

ÉRTESÍTJÜK
a település lakosságot, hogy 2005. június 28-tól 2005. július 13-ig

KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLAT

Helye: Általános Iskola 
lesz településünkön 

„A” épülete - Abádszalók, István király út 11.
Szûrési idõpontok: hétfõ, szerda: 12-17 óráig

kedd, csütörtök, péntek 8-13 óráig
A szûréshez a TAJ kártyáját mindenki vigye magával!

Polgármesteri Hivatal

Eladó Abádszalókon a fõtéren, 530 négyszögöles telken egy 145 négyzetméteres (tégla alapú vályog) és 
egy 37 négyzetméteres (tégla) ház, valamint egy 144 négyzetméteres alapterületû gazdasági épület. Víz, 
villany, csatornázás van, gáz telekhatáron belül. Érd: 06/20-33-06-526


