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Tisztelt Egészségügyiek, Kedves Köztisztviselõk!

Az utóbbi hónapok vezércikkeihez mindig és úgy gondolom, hogy megvan a település tár-
adott részemre feladatot az ünnepek sora. sadalmának elismerése. A köszöntõ szavak 
Köszönthettem nemzeti ünnepünket, a Május legyenek ennek írott kifejezései.
1-jét, Anyák Napját, a Pedagógus Napot, s köz-

Július 1-je másik ünnepe 2001. óta a Köz-ben a cikkekben érinthettem a Húsvétot, a 
tisztviselõk Napja. Történetisége tehát még Pünkösdöt, a Gyermeknapot és így tovább.
nem regisztrálható, a köztudatban sincs ben-Most újból szerencsém van, hiszen két 
ne. Az én kollégáimat nem köszöntik még a ünnep is itt van július 1-jén, s kötelességem 
település közéletében dolgozó, más területek nem megfeledkezni Semmelweis Napon az 
odafigyelõ emberei. Biztos vagyok, hogy nem egészségügy  kü lönbözõ  t e rü le t e in  
azért, mert nem érdemlik meg, hanem azért, dolgozókról, csakúgy, mint a Köztisztviselõk 
mert részben múltja nincs, részben pedig a Napja alkalmából a polgármesteri hivatal 
köszöntõk nem mernek és nem akarnak tola-munkatársairól.
kodni.Köszöntõmet azon az alapon az egészség-

A polgármester nem köztisztviselõ, ezért a ügyben dolgozók munkájának méltatásával 
köszöntést megteheti. Ezt is teszem, mégpe-kezdem, hogy a Semmelweis Nap hosszú 
dig kötelességtudatból. Ne higgye senki, hogy idõk óta benne van a közélet ünnepeinek köré-
a köztisztviselõi munka az átlagostól bármi-ben. Egy orvosról, Semmelweis Ignácról neve-
ben is könnyebb. Igaz, hogy munkahelyet zetes ünnepnap július 1-je, arról az emberrõl, 
jelent, de ehhez elkötelezettség, végzettség, aki rendkívül kitartó volt.
továbbképzés és elszántság is szükségeltetik. Ma is e kitartás szükségeltetik településün-
Aki ritkán jár a községháza folyosóján, az is kön is az egészségügyben dolgozóktól, legye-
láthatja esetenként az ügyfelek nagy számát, nek õk orvosok, gyógyszerészek, védõnõk, 
akiknek ügyes-bajos dolgait intézniük kell asszisztensek, ápolónõk, bölcsõdei dolgozók, 
munkatársaimnak. Mindenki azt várja az a Gondozási Központ szociális munkatársai 
ügyintézõktõl, hogy a számára igényelt dön-vagy a nemrég létrehozott összevont orvosi 
tést hozza. Ezzel az igénnyel nem lehet min-ügyelet dolgozói.
dig azonosulni, hiszen a hatósági eljárást Ma pillantásunkat a mai semmelweisekre 
kemény, konkrét szabályok határozzák meg, s vetjük, akik az elõbb említett abádszalóki 
a döntés - néhány méltányolható ügy kivételé-munkahelyen szorgoskodnak. Õk azért tanul-
vel - jogszabály által behatárolt.tak évekig, hogy a mi egészségünkre 

A hivatal szándéka meggyõzõdésem vigyázzanak, azért dolgoznak, hogy ne az indi-
szerint, hogy jogszabályi keretek között, ai mondás érvényesüljön, mely szerint: „A 
lehetséges esetben a képviselõ-testület dönté-betegség az elefánt gyorsaságával érkezik és a 
sének végrehajtásával szolgálja Abádszalók hangya sebességével távozik.”
lakosságának hatósági ügyintézését.A nem konkrétan gyógyító munkát végzõ 

Öröm, hogy dolgozóink közül többen részt egészségügyi, szociális területhez tartozó 
vesznek majd e napon a Megyei Közigazgatá-munkatársainknak sokszor más területen, a 
si Hivatal által szervezett köztisztviselõi gondozottak irányába kell másfajta 
napon Szolnokon.gyógyuláshoz, egyedüllét elviseléséhez, lelki 

Jogszabály erejénél fogva július 1-je a köz-gondok, panaszok feldolgozásához segítséget 
tisztviselõ számára munkaszüneti nap, ezért a nyújtani.
községháza július 1-jén ügyfélfogadás szem-Biztosan most is vannak kétkedõk - 
pontjából zárva tart.mintahogyan Semmelweis korában voltak -, 

Dolgozóinknak a szolnoki programhoz jó hiszen az orvos-professzor nem hívta ki feltét-
szórakozást, az oda nem utazóknak kellemes lenül a szakma elismerését. Nem hittek neki. 
pihenést kívánok. Munkájuk alapján ezt Kételkedtek benne. Az általa felismert eljárás 
érdemlik.túl egyszerûnek tûnt. Ma más jellegû megol-

Bordás Imredásokat kell találni az egészségügy területein 
polgármesterdolgozóknak, munkájuk ellátásához, melyhez 
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Testületünk június 16-án soron kívüli tes- saját szolnoki telephelyére. A közös szállí-
tületi ülést tartott, melyen több apró, de tási szerzõdés elõnye, hogy településen-
nem jelentéktelen döntés született. Elsõ ként olcsóbb a szállítás költsége, mintha 
napirendben az önkormányzat 2005. évi külön-külön kötöttük volna.
költségvetésének módosítására került sor, Következõ napirendben pályázatban való
melynek indoka, hogy negyedévenként az pa r tne r ség i részvé te l rõ l dön tö t t
önkormányzat gazdálkodásában bekövet- testületünk, melynek keretében a Megyei 
kezett változásokat (kiadás-bevétel) a ren- Munkaügyi Központ és a Kunmadaras és 
deleten át kell vezetni. Törvényi felhatal- T é r s é g e V á l l a l k o z á s i Ö v e z e t
mazásról van szó, melynek következtében munkaerõpiaci és foglalkoztatási adatbá-
elõirányzataink összege 1142 millió forint- zist hoz létre, melyben meghatározásra
ról 1171 millió forintra emelkedett. A költ- kerülnek a fejlesztési, képzési irányok, reá-
ségvetés módosítása kapcsán elhangzott, lis kép alakulhat ki a foglalkoztatás lehetõ-
hogy az elõzõ évekhez hasonlóan a költ- ségeirõl. Ehhez a központi költségvetés
ségvetés teljesítése idõarányos. Második pályázat útján elnyerhetõ összeget biztosít. 
napirendi pontban a közbeszerzési terven Akövetkezõ 3 napirendben ingatlanokkal
belül vegyes használatú gépjármû cseréjé- kapcsolatban hozott döntést testületünk.
rõl határozott testületünk, ugyanis az Ellá- Egyrészt feloldotta a terhelési tilalmat a
tó Szervezetnél mûködtetett Mitsubishi sportpálya végében lévõ 700/3 hrsz-ú 
gépkocsi 6 éves, 200 ezer km-t futott, területrõl, mivel a közeljövõben ezen terü-
mûszakilag megérett a cserére. Több alter- leten idegenforgalmi beruházás indul
natíva került megtárgyalásra, melynek magánvállalkozásban. Másrészt az úgyne-
eredményeként a testület úgy határozott, vezett „zugi” telkek összevonásáról,
hogy a használt gépkocsi beszámításával telekalakításról, valamint értékesítésre tör-

2új, vegyes használatú gépkocsi beszerzésé- ténõ kijelölésrõl döntöttek. 1.500,-Ft/m  + 
re kerüljön sor, tekintettel a költségvetés ÁFA minimális eladási ár megjelölésével 
hiányára részletfizetési lehetõséggel. építési telket alakított ki testületünk a Bocs-

Mint köztudott, a településen 5 db szelek- kai közben.
tív hulladékgyûjtõ-sziget kerül kiépítésre A testületi ülés hátralévõ részében zárt ülé-
és edényzettel (konténer) ellátva. Az így sen folytatta testületünk munkáját, mely-
keletkezett szelektíven gyûjtött hulladék ben ápolási díj megszûntetésérõl döntött. 
elszállításáról az üzemeltetõ önkormány- Ezen napirendi pontról a személyiségi 
zatnak kell gondoskodni. A térségben érin- jogok védelme miatt nem áll módomban 
tett települések (Abádszalók, Tiszafüred, tájékoztatást adni.
Kunhegyes, Tiszaderzs, Tiszaroff,
Tiszabura) összefogásával a 22 hulladék- Ballagó László
gyûjtõ-szigetrõl a REMONDIS Tisza Kft. jegyzõ
gyûjti össze ezen hulladékot és szállítja 
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Tájékoztató
Abádszalók Nagyközség Képviselõtestületének munkájáról
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ELHUNYTAK

Bolyós Istvánné (Fabríczius Valéria 58 éves

Varga Pálné (Balog Erzsébet) 78 éves
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Született

Házasságot kötött

KÁROLY Kiss Károly és Kereki Beatrix
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INCZÉDI ANITA MARIETTA és TAKÁCS TAMÁS

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

KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLAT

Helye: Általános Iskola 
kerül megtartásra településünkön 

„A” épülete
Abádszalók, István király út 11.

Szûrési idõpontok: hétfõ 12-17 óráig
kedd 8-13 óráig
szerda: 12-17 óráig
csütörtök 8-13 óráig
péntek 8-13 óráig

A szûréshez a TAJ kártyáját mindenki vigye magával!
Polgármesteri Hivatal
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Megkérdeztük a polgármestert...
… a Tisza-tavi Regionális Hulladéklerakó építésérõl

Polgármester Úr! Jóval korábban újságunk ra vonatkozó törvényi elõírások szerint 
már adott hírt a Tisza-tavi Regionális hulladék- Abádszalókon is kötelezõ lesz valamennyi ingatlan 
lerakó tervezett megvalósításáról. Szóba került tulajdonosának vagy használójának csatlakozni a 
ez már több lakossági fórumon. Úgy tudjuk, közszolgáltatáshoz, ami azt jelenti, hogy hetente 
hogy 2006-ra tervezett a megnyitása. Mit lehet egyszer, meghatározott napon jön a kukás autó és 
most tudni a megvalósítás ütemérõl, milyen mun- az ingatlan elé kihelyezett gyûjtõedényt kiüríti, elvi-
kanemek kerültek eddig elvégzésre, hol tart a szi a szemetet. A gyûjtõedényeket, kukákat a 
beruházás? beruházás, illetve a szolgáltató biztosítja. Jelenleg 

folyik annak a közbeszerzési pályázatnak az 
A hulladéklerakó építése idõben kicsit csúszott, elõkészítése, amely a rendszer mûködéséhez szük-

de a jó idõ beállta után teljes erõvel folyik és mára séges eszközöket hivatott biztosítani. Az eszközök 
elmondható, hogy a beruházás eredeti ütemezése alatt értendõek a lakossági gyûjtõedények, a
biztosítható. A kivitelezõk jelenleg a tárolómeden- konténerek, a szelektív gyûjtõedények, a jármûvek, 
ce szigetelésének második rétegét terítik, a gazda- a lerakó mûködését biztosító gépek, tehát a komp-
sági épület és a válogatócsarnok napokon belül tetõ lex hulladékgazdálkodási rendszer mûködéséhez
alá kerül. A bevezetõ út építési szerzõdése elõkészí- szükséges valamennyi eszközrõl kell beszélni.
tés alatt áll, a kiszolgáló létesítmények közül a víz 
ellátást biztosító kút kész. Az átadás idõpontja az Várhatóan mennyire lehet becsülni az egy ház-
eredeti tervek szerint 2005. december, amely jelen- tartásra vonatkozó havi szemétszállítási 
leg úgy tûnik, tartható. A szükséges próbaüzem költséget?
elvégzése után a teljes rendszer 2006. elsõ felében 
indul be. A szolgáltató pályázatában, amellyel elnyerte a 

lerakó üzemeltetésének 20 éves jogát, elõre megha-
Mennyibe kerül a beruházás és a költségek hon- tározta a várható árakat is. Ettõl az infláció, vagy az 

nan teremtõdnek elõ? ingatlanok számának változása miatt lehet eltérés, 
de álláspontunk szerint ez nem lehet jelentõs.

A beruházás teljes összköltsége mintegy 2 milli- Jelenleg is vannak települések már,ahonnan köte-
árd forint, melynek 90 %-át Európai Uniós forrás lezõ jelleggel szállítják el a szemetet, s ott 2004-ben 
(ISPA) biztosítja, a 10 % önkormányzati forrást 766,-Ft/hó volt a szállítási díj, 2005-ben pedig
átvállalta a leendõ üzemeltetõ, így ezen saját költ- 796,-Ft/hó. Ezektõl tehát lényegi eltérés nem vár-
ség majd nem jelentkezik. ható a jövõben sem.

Várhatóan hány évre biztosítja a több, mint 40 Lehet-e tudni, hogy hogyan lesz rekultiválva a 
település hulladék elhelyezését a lerakó? jelenleg mûködõ abádszalóki szeméttelep?

A lerakó negyven évre biztosítja a 42 település hul- A rendszer teljes befejezéséhez hozzátartozik a
ladék elhelyezését. jelenleg mûködõ lerakók rekultivációja is. Szintén 

közbeszerzési eljárás keretein belül megkezdõdött 
Várhatóan mikor kezdi meg mûködését, s mit a mûködõ lerakók rekultivációjának tervezése, 

jelent ez majd a mi esetünkben, Abádszalókra majd ezt követõen 2006-ban, 2007-ben megtörté-
k o n k r é t a n  i s  k i  b i z t o s í t j a  m a j d  a  nik a rekultiváció is.
gyûjtõedényeket, s azok milyen gyakorisággal 
kerülnek ürítésre? Köszönöm a beszélgetést.

Mint korábban már említettem, 2006. elsõ félévé- Kocsis Jánosné
ben indul a teljes rendszer. A hulladékgazdálkodás-
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Nincs olyan szervezet, munkaterület, amelyre ne A bûncselekmények felderítésére irányuló nyomozati 
lenne hatással a nyári idegenforgalom. Különösen munka során több olyan eset vált ismertté, melyekben a 
megterhelõ és fontos szerepe van a közrend- sértett által nyitva hagyott kertkapu, bejárati ajtó, ablak 
közbiztonság megelõzése és megtartása terén a rend- biztosított lehetõséget az elkövetõnek az ingatlanba 
õrségnek. Riportunkban az Õ felkészülésükrõl, meg- való bejutásra, ezen jogsértések kellõ odafigyeléssel, az 
tett intézkedéseikrõl, valamint saját magunk és ven- ingatlanok körültekintõ zárásával megelõzhetõek lettek 
dégeink gondtalan itt tartózkodásának biztosítása volna. Kérjük, hogy amennyiben lehetõség van rá, 
érdekében, néhány jó tanácsot kapunk Pénzes And- kerüljék a vagyoni értékek olyan módon történõ elhe-
rás rendõr õrnagy, õrsparancsnoktól. lyezését asztalon, teraszon, gépkocsiban, egyéb jól lát-

A korábbi évekhez hasonlóan nagy segítséget ható helyeken melyek bûncselekmények alapjául szol-
nyújtott, az „Abádszalóki Nyár” idegenforgalmi szezon gálhatnak.
rendezvényeinek elkészült komplex programja, vala- E mlítene néhány példát a leggyakoribb 
mint a Polgármesteri H ivatallal történõ folyamatos trükkökbõl, elkövetési módokból?
kapcsolattartás, mely alapján tudtuk tervezni a szüksé- M eg kell említenünk azon bûncselekmény elkövetési 
ges rendõri erõket. módot, amikor idõs, nyugdíjas embereket keresnek meg 

Az elmúlt idõszak tapasztalatait összegezve idegen személyek különbözõ, pl. pénzváltásra irányuló 
megállapítható, hogy a rendõri tevékenység során A indokokkal, mely esetben kérik egy nagyobb címletû 
Tiszafüredi Rendõrkapitányság Abádszalók Rendõrõrs bankjegy felváltását, majd annak kisebbre történõ cse-
illetékességi területén belül, réje után a sértett észlelése elõtt 
A b á d s z a l ó k t e l e p ü l é s eltávoznak a helyszínrõl, vagy 
vonatkozásában ,  az  éves  más  esetben W C  haszná la ti
bûnügyi , közrendvédelmi indokkal tulajdonítanak el a ház-
tevékenység, különös figyelem- ból értékeket, míg az ott lakókat 
mel a nyári idegenforgalmi sze- társuk beszélgetéssel lefoglalja.
zon rendezvényeire, már év ele- Kérjük, hogy az idegen szemé-
jén a szezon megkezdése elõtt lyek ingatlanukra történõ bejutá-
kapitánysági szinten tervezésre sának megelõzése érdekében zár-
került. A felkészülés, tervezés ják kapuikat, oda ne engedjenek 
idõpontjában milyen nagy jelen- be Önök számára ismeretlen sze-
tõsége van a megelõzésnek, mélyeket.
hiszen a kellõ létszámban a frek- A közlekedés rendészet részé-
ventált helyeken, közterületen rõl mire hívná fel a figyelmet?
szolgálatot ellátó rendõri erõ ese- Tekintettel arra, hogy a szezon
tén jelentõsen csökkenthetõ a jog- kezdetekor nagy számban érkez-
sértések száma. E témakörben a nek településünkre nyaralni,
lakosság vonatkozásában is van- p i h e n n i v á g y ó e m b e r e k
nak olyan szempontok, melyek megvalósítása során, kis gépkocsival, valamint jelentõsen emelkedik az átmenõ
odafigyeléssel megelõzhetõek a jogsértések, valamint forgalom is, felhívjuk  a lakosság figyelmét a 
az, hogy az állampolgárok bûncselekmények sértettjei- körültekintõ, közlekedésre a közlekedési szabályok
vé váljanak. fokozott betartására.

Melyek azok bûncselekmények, amelyek jellemzõ- Kérjük Önöket, hogy életük, testi épségük, vagyonuk 
en a turisztikai szezonban jelennek illetve szaporod- megóvása érdekében tartsák szem elõtt fenti 
nak el? tájékoztatásunkat, hiszen együttmûködve megelõzhet-

A bûncselekmények alakulása során megfigyelhetõ jük azt, hogy Önök bûncselekmény sértettjeivé, illetve 
az a tendencia, hogy a nyári idegenforgalmi szezon alatt balesetek áldozataivá váljanak.
emelkedik az alkalmi, besurranásos lopások, betöréses 
lopások száma, melyet nagyobb számban a településre Ezúton is kívánunk Önöknek és családjuknak baleset
vendégként érkezõ személyek és az itt vendéglátóhelyet és bûncselekménymentes nyarat, jó egészséget a Tisza-
üzemeltetõk sérelmére követnek el, de érintett ebben a füred Rendõrkapitányság Abádszalók Rendõrõrs nevé-
település lakossága is. Ezen bûncselekmények megelõ- ben.
zésében nagy szerepe van állampolgári oldalról a szük-
séges vagyonvédelem megteremtésének, biztosításnak. Szabó István

A nyár kihívásai...
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Az „Abádszalóki Nyár” programsorozat július havi rendezvényei
július 1. „Euró Tópaletta” képzõmûvészeti kiállí- július 22. Tisza-tavi Rock Fesztivál. Amatõr 

tás az Abádszalóki Tisza-tavi Nemzetközi zenekarok versenye.
Mûvésztelep válogatott mûveibõl. Az esti Gála sztárvendégei Gáspár László,

Ideje: 17 óra Orosz Gyõzõ és barátai.
Helye: Kovács Mihály Általános és 20 órakor két színpadon, az Abádszalóki 

Mûvészeti Iskola aulája Nyár Arénában.
A kiállítást megnyitja: Szipál Márton július 23-24. T. Katona László nyílt, túra, vitorlás 

július 2. V. Tisza-tavi Utcai Kosárlabda Bajnokság emlékverseny
Megnyitó: 10 óra. július 23. Kiss Attila Etele grafikusmûvész kiállítása
Helyszín: Abádszalóki Nyár Aréna Ideje: 17 óra

július 2. Tisza-tó Nevezéses Homokfoci Torna Helye: Kovács Mihály Általános Iskola aula
július 2 16,30 „Süss fel Nap” gyermekmûsor - Megnyitja: Takáts Márton grafikusmûvész

ismert tévésorozat sztárjaival az Arénában július 23 Charlie élõ nagy koncert 21 órakor az
- Kiss Ramóna, Marenec Fruzsina Abádszalóki Nyár Arénában

18 óra Nagy Talkshow: Bruckmann Balázs, július 29-31. 49 er Osztály Grand Prix. vitorlás 
Szõke Zoltán, Varga Izabella, Várkonyi pályaverseny az Attila öbölben.
András és július 29-31. Szépség hétvége az AVON-nal
R. Kárpáti Péter mûsora az Arénában július 29. Tisza-tavi Vízikarnevál:

július 2. A Crystal együttes koncertje 21 órától az 17 óra Fegyverneki Folklór együttesek 
Abádszalóki Nyár Arénában bemutatója

július 3. A Mûvésztelep nyílt napja - kitelepülés a 19 óra Aikidó bemutató a szabadvizû 
strand színpadjára strandon felállított szabadtéri színpadon

július 8. Vargáné Gyõrfi Erzsébet fazekas 20 óra esti fáklyás hajófelvonulás a
kiállítása nyílik csúszdánál. Közben: vizi laser show, 

Ideje: 17 óra. vízparti disco
Helye: Kovács Mihály Általános és július 30-31 Strandröplabda Torna Kelet Kör Döntõ

Mûvészeti Iskola aula július 30. XVI. Tisza-tó Szépe szépségkirálynõ 
július 9. Pa-dö-dõ koncert 21 órától az Abádszalóki választás

Nyár Arénában Házigazda: Csonka András színmûvész az 
július 10. Kovács András orgonahangversenye RTL Klub mûsorvezetõje.

Ideje: 18 óra. Helye: Abádi Református Az Abádszalóki Nyár Arénában a Kenguru
templom Egri Akrobatikus Rock And Roll csoport

július 15-17. Országos Strandfoci Torna 14-22.30-ig Danubius  AXEtázis Twister
július 15. Irigy Hónaljmirigy koncert Party a Szabadvizû Strandon.

Ideje: 21 óra július 30. Tisza-tó Meghívásos Nagypályás 
Helye: Abádszalóki Nyár Aréna Labdarugó Torna

július 16. „A Nagy Könyv” országos mozgalom július 31. Pelikán Fúvós Együttes hangversenye
abádszalóki hétvégéje: a „Nagy Strand aug. 1. Országos Utánpótlás Homokfoci Torna
Könyvtár” aug. 5. A teljes „Megasztár csapat ingyenes 

Egész nap, változatos program. fellépése a strandon elhelyezett színpadon, 
Vetélkedõk, gyermekmûsorok Habparty 23 órától az Abádszalóki Nyár 
könyvárusítás. Internetes játék Arénában
eredményhirdetése aug. 6. Orgonahangverseny

17-22 óráig Sláger Rádió Megaparty a aug. 6. Edda koncert
Szabadvizû Strandon aug. 6. Meggyes László festõmûvész posztumusz 

22,30 órakor Maróth Viki és a Nova kiállítása
Kultúrzenekar koncertje az Abádszalóki Megnyitja: Dr. Irás Mátyás a Szolnoki 
Nyár Arénában Mûvészeti Egyesület Elnöke

július 22. Vadászati és halászati kiállítás nyílik a Ideje: 17 óra. Helye: Kovács Mihály 
Mûvelõdési Ház nagytermében Általános Iskola

A kiállítást megnyitja: Benedek Fülöp 
FVM közigazgatási államtitkár.

július 22-23. Siketek Országos Homokfoci Bajnoksága
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A falusi vendégfogadás, túl a közhelyszerû ges pontosítani. Szerencsésebbnek tûnik, ha nem az 
„magyar vendégszereteten” a következõ idézettel eddig megjelent definíciókat, megfogalmazásokat 
illusztrálható: „én nem tudom, mifélék azok hasonlítjuk össze, hanem kiemelten a falusi turiz-
(városiak) de amikor a sógoromnál ültünk a mus legfõbb jellemzõit bõvítjük ki.
sörkertbe, a végén mindenki fizette a magáét. Mert milyen is a falusi turizmus?

Itt, ha jön valaki vendégségbe, megyünk elé, tõtök Természetközeli, mint ahogy a magyar falu is az, 
pálinkát, teszek elé túrót, hagymát, kenyeret, lakóinak évszázados hagyományai azok, a ház
szalonnát, s mán eszünk is valamit.” udvarán, a tanyákon és a falu határában végzett 

munka is az. Ugyanígy természetközeliek a falusi 
ember  i smere te i  e rde ik rõ l ,  mezõ ikrõ l ,  
folyópartjaikról, a legeltetett jószágokról, vadakról, 
madarakról, és az egész környezõ tájról. A pihenési, 
üdülési szándékkal idelátogató, aki történetesen 
városi vagy külhoni ember, a vendéglátó gazdája 
ebben a közegben fogadja, itt kalauzolja el és bizto-
sítja szállását. A vendégnek itt sok újat és érdekeset 
tud mutatni. Feltárhat elõtte egy sajátos világot, 
ahova alig jut el a város zaja, és kevéssé terhelt a civi-
lizáció stresszhatásaitól. Maga a vendéglátó néha 
azon csodálkozik, hogy milyen nagy örömét leli ven-
dége a környéken tett kerékpár- vagy gyalogtúrán, a 
csónakázás során, vagy akkor, amikor az családjá-
val a fáról szedi az érett gyümölcsöt.

És még milyen is a falusi turizmus?
Személyre szóló szolgáltatást ad, mert a falusi házba 

érkezõ vendéget a gazda fogadja és kínálja, õ érdeklõ-
dik a kívánságok felõl. Megkérdezi, hogy mikor ebédel-
nek és vacsoráznak, mit szeretnek a gyerekek. A megér-
kezés pillanatától egy családi közösségbe kerül a 
vendég, és ha figyelmes és gyakorlott a gazda, akkor 
anélkül, hogy a terhükre lenne, mindennapi munkája 
mellett is oda tud figyelni a vendégeire, és családtag-A kulturális másság megállapításán kívül ez a szö-
ként kezeli õket. Jellemzõ a falusi vendéglátásra a visz-veg magába foglalja azokat az elõírásokat is, ame-
szatérõ vendég, aki nemcsak az elmúlt évben jól eltöl-lyek meghatározzák, hogy az adott helyen hogyan 
tött hetek újbóli megismétlésére vágyik, hanem a 

illik vendéget fogadni. A „vendégség” szó, amely a vendéglátójával, vagy annak szomszédaival, barátaival 
vendégeskedés, látogatás megnevezésére szolgál, kialakult frissen szerzett baráti társaságát is óhajtja. A
nem csak formailag, de tartalmilag is sok hasonlósá- megelégedett vendég joggal van meggyõzõdve arról, 
got mutat a „lakodalom” jelentésû szóval. Az alábbi hogy ha ugyanoda tér vissza nyaralni, még kitüntetet-
idézet is ezt igazolja: tebb figyelemben fog részesülni, még többet kap olyant, 

„Nagyanyó mondta vót, ha valaki vendégségbe amit máshol nem, és jól esik neki a személyének szóló 
érkezik hozzá, abba a helybe teszi elé az ételt, nem fogadtatás, a nagyon várt találkozás a vendéglátó gaz-

dával. Ezt megfizethetetlennek tartja, igaz ezért a falu-kérdezi, hogy kell-e, mert az ember, ha csak a szom-
ban sehol sem kérnek fizetséget.szédból jött is, mire ide ért, megéhezett.”

A falusi turizmus fogalma már régen bekerült a 
köztudatba, de úgy vélik ennek a tartalmát szüksé-
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Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna

A falusi turizmus hagyományai
A falu, mint vendéglátó
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ARANYDIPLOMÁSAINK
Különlegesen szép és mondhatom ez eddig egyedüli volt az idei pedagógusnap. Három „örökifjú”: Kormos Jánosné óvónõ, 

Szekrényes Istvánné óvónõ és Szalay Józsefné tanítónõ vehette át, ünnepélyes keretek között az aranydiplomát. Kollégáik, 
munkatársaik, a már felnõtté vált gyerekek, a Polgármesteri Hivatal köszöntötték õket nagy-nagy szeretettel, tisztelettel és 
megbecsüléssel, elismerve 50 éves hû szolgálatukat e pályán.

- Jucika néni! Milyen érzés egy aranydiplomát kézben másokkal való tiszteletet, megértést, 
tartani? Milyen indíttatás, milyen út vezetett idáig? alkalmazkodó képességet fedezték fel 
- Pályám megkoronázása a pedagógusnapon kapott bennem. Í gy lettem a saját szülõfalum-

ARANYDIPLOMA! Örülök, hogy egészségesen megérhettem! ban - úgy gondolom - megbecsült 
1955-ben végeztem a Kunszentmártoni Óvónõképzõben, 1957- ember, vezetõ beosztásban 36 éven
ben házasságra léptem Szekrényes Istvánnal. Egy gyermekünk szü- keresztül. Mint az Önálló Óvodai Egy-
letett és ettõl az idõponttól teljes, szép az én életem, mivel a saját ség vezetõje mentem nyugdíjba 1991-
gyermekemen keresztül tudatosult bennem a „szívbõl jövõ gyer- ben. Nyugdíjas éveim szeretetben,
meki szeretet”. Együtt sírtam és örültem a gyermekét hozzám beí- békességben telnek családom körében. 
rató szülõkkel… Hogy az ember mit is vállalt magára? Hiszen én is Köszönöm, hogy az élet ezt megadta
csak 18 éves voltam. Megérte! Fõnökeim a hivatás szeretetet és a nekem!

- Erzsike néni, miért éppen a tanítói pályát választotta? rekeket viszont mindig imádtam. Az utca összes gyerekét 
- Bevallom, nem összeszedtem és már ment is a tanítás. A gimnáziumot Hajdúnáná-

s z e r e t t e m é n son - ahol születtem - végeztem, s Hajdúböszörményben szereztem 
tan uln i! Aka rta m meg a diplomát 1953-ban.
fodrász, varrónõ, - Hogyan és honnan tetszett Abádszalókra kerülni?
táncosnõ is lenni. - Tiszaörsrõl kerültem át, amikor a páromat kinevezték igazgató-
16 évesen fel vettek nak. 7 évig még dolgoztam a nyugdíjas éveim alatt is. Ebbõl 2,5 
a Sz ín mû vé sz et i évet Tiszaderzsen, amit nagy-nagy örömmel, boldogságban tettem.
Fõiskola néptánc - Mivel és hogyan telnek most a napjai?
szakára. A nagy- - A nyugdíjas évek még keményebbek, mint amikor dolgoztam… 
nagy szerelem sza- Pedig akkor két gyermeket neveltem, s még vártak rám a javítani 
kított ki ebbõl az való füzetek is. Nagyon szeretnék írogatni, fõleg családi 
iskolából… A sze- történeteket, verseket, de nincs erre most idõm.
relem véget ért, de a - Milyen gondolatokat adna át a mostani pályakezdõ 
tánc a mai napig is a kollégáknak?
s z í v e m b e n , a Nekem ez vált a hivatásommá, mert ezt pénzért nem lehet végez-
lábamban él. A gye- ni. Hogy mégis mi kell hozzá? Gyermekszeretet és szív - ez a titok!

Nagyon szépen köszönöm mind a hármójuknak a vendéglátást és a kellemes beszélgetést. Még egyszer szívbõl gratulálok és 
egészségben gazdag, hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánok!

Botosné Nagy Julianna

- Erzsike néni! Várnai Zseni szavait választotta katársaktól és a gyerekek-
mottójául ez alkalommal: tõl. Ez a legnagyobb 

„Emlékezés, varázslatos erõddel kitüntetés, amit egy peda-
hozd vissza most az elmúlt éveket, gógus megkaphat. (Bár 
hogy újra éljem, úgy mint egykor éltem: ezt nem tûzi ki a kabátja 
Fényben, viharban ezt az életet!” hajtókájára - ettõl a szíve 

- Igen! Emlékezem arra az 50 év elõtti napra, ami- telik meg melegséggel.)
kor kezembe vettem óvónõi diplomámat. Az az idõ - K érhetek egy jó 
egy reményekkel, feladatokkal teli idõ kezdetét tanácsot, szívbõl jö võ 
jelentette számomra! Mint mindenki, aki a nagybe- ajánlást kolléganõim 
tûs É LETBE kilép - én is tündérkertet álmodtam nevében?
magamnak. Hogy az évek során váltotta egymást a - Az óvónõi munkához 
fény és a vihar - nem csoda - hiszen 38 évet töltöttem nincs recept - ez hivatás
el óvónõként a II.sz. óvodában. Óvónéni lettem, kell, hogy legyen. Fogjá-
akire intézményt és gyermekeket bíztak - ez lett a tok meg bátran a rátok
hivatásom. Otthonról haza jártam az óvodába, ahol bízott emberkék kezét.
igyekeztem pótolni a vigasztaló anyukát; a mesét N é z z e t e k c s i l l o g ó
mondó nagymamát; a sebeket ápoló doktor nénit; a ter- szemükbe, simítsátok meg
mészet szépségeit és titkait felfedezõ kis tudóst; az igazságot osztó kócos buksijukat, öleljétek magatokhoz õket, tanítsátok meg embert 
bírót és nem utolsó sorban a babát öltöztetõ, ringató, homoktortát for- tisztelni és szeretni, hiszen tõletek várják, hogy magasba emeljétek,
mázó játszópajtásat. Hogy ez sikerült-e? Talán igen, hiszen a hosszú hogy nagyok és óriások legyenek!
évek során nagyon sok szeretetet, tiszteletet kaptam a szülõktõl, mun-

Aktívan, még munka közben

Pályakezdõként

A jól megérdemelt pihenés



Az iskolám elõtt állok, Egy diák a képek közt kutat.
S egy nagy épületet látok. Keresi, hogy melyik a legjobb kép,
Az iskolám környezete szép, Pedig iskolám falán minden festmény szép.
Mindenki csodálkozik, Csak merengek némán, s ballagok,
Aki a parkba lép. Iskolám elõtt hallgatok.
Benn a tantermek barátságosak, Ez csak egy iskola!- mondhatnám.
kedvesek, De nem!
Szívesen ülnek bent a gyerekek. Ez az én iskolám!
A tiszta folyosók biztosítanak utat, 

Ki gondolta volna, hogy immáron 10 esztendeje van annak, hogy a verseny végén az üdítõ. A B-sek nyertek, de jövõre mi leszünk a 
az abádszalóki általános iskola felvette a helyi születésû 19. századi nyertesek, megfogadtuk.”
festõmûvész, Kovács Mihály nevét. Elkészültek a Tisza-tó partján készített tájképek, az iskola rajza, 

Ezen alkalomból egész hetes rendezvénysorozatot szervezett az festményeket másoltak, önarcképeket rajzoltak diákjaink a „Kis
iskola a diákok számára. A sokrétû programokon mindenki megta- utódok délutánján”. Egy nyolcadikosokból és Pacsai Norbert tanár 
lálhatta a számára legszimpatikusabb elfoglaltságot. Pályázatot hir- úrból álló kis csapat végigjárta a környékünkön található olyan 
dettünk e legkedvesebb rajzokból, amire több mint 220 pályamû településeket, ahol Kovács Mihály festményei fellelhetõk, majd az
érkezett. Kitakarítottuk az iskolát, virágokat, emlékfákat ültettünk. emlékútról beszámolót készítettek a számunkra. Kicsiket és nagyo-
Igazán kedvelt volt az aszfaltrajz verseny, az alsósok sportvetélke- kat egyaránt várta a játszóház, ahol életkoruknak megfelelõ elfog-
dõje és a felsõ tagozatosok számára a tájfutás. laltságokban vehettek részt, pl.: origami, üvegfestés, 19. századi fri-

Dóra Dániel: „Én nagyon vártam a szerda délutánt, mert tudtam, zurakészítés stb. Az utolsó délutánon az egész hetes és az éves mun-
hogy akkor lesz a sportverseny. Egy csapatban 10-en voltunk. 7 fela- kát értékeltük. Az a gyermek, aki ellátogatott a rendezvénysorozat-
datunk volt, nekem igazából mind tetszett. A legjobb az volt, ami- ra élményekben gazdagon térhetett haza.Aprogramsorozat megva-
kor Lacinak át kellett vinni minket a festõmûhelybe. Szegény Laci lósításához segítséget kaptunk dr. Vadai Ágnes országgyûlési
úgy elfáradt, hogy a célban összeesett. Akkor én megmasszíroztam képviselõasszonytól, a NEFAG KFT-tõlvalamint az iskolánk diák-
a hátát. A legnehezebb a célbadobás volt, ott 3 ponttal lemaradtunk, önkormányzatától. A fotón a 7. c osztályos lányok láthatók tortadí-
jól elfáradtunk a vízhordásban is, de ott legalább gyõztünk. Jól esett szítés közben.
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Fogadjunk, hogy kitalá lom a szü letési dátumodat!

Az oldalt szerkesztette Parázsó Katalin

Biztató az utánpótlás

Az 1. korcsoportos focistáink a tiszafüredi körzeti döntõ 
2. helyezettjeként elsõ alkalommal jutottak be a Góliát 
McDonald's  futball bajnokság országos döntõjébe. A mec-
cseket a Fradi edzõpályáján tartották, és 70 csapat mérkõ-
zött egymás ellen ezen a napon. Egyébként a 3 napos ren-
dezvényen több mint 3000 gyermek mérte össze tudását 
négy kategóriában. A Rózsa Gergõ (kapus) és Balogh 
Bence, Balogh Gergõ, Czicze Gábor, Csomor Miklós, 
Csörögi László, Dóra Dániel, Hamar István, Hudu Martin, 
Kiss Attila, Tóth Tibor mezõnyjátékosok alkotta labdarú-
gó csapat Herczegh Gyula és Tóth Tibor edzõk irányításá-
val jutott be erre a rangos sporteseményre. A mi fiaink két 
vesztes meccset és egy döntetlent játszottak, így nem 
jutottak tovább a csoportjukból, de azt le kell szögezni, 
hogy iskolánk kis focistareménységei ilyen magas szintig 
még soha nem jutottak el.

Gratulálunk Nektek és edzõiteknek a fantasztikus 
sporteredményekhez, kívánunk jó pihenést a szünidõben!

Erre a játékra biztosan sokan kíváncsiak lesznek. Legyetek figyelmesek, egy kissé bonyolult, 
össze ne zavarjátok!

Kezdjük tehát!
Születési hónapodhoz (pl. ha júliusban születtél, ennek a száma a 7) számát szorozd meg 

százzal, ehhez add hozzá, hányadikán születtél. Szorozd meg kettõvel a kapott összeget, majd adj 
hozzá 8-at! Szorozd meg 5-tel, és adj hozzá négyet! Az így kapott összeget szorozd meg 10-zel, adj 
hozzá ismét 4-et, és az így kapott összeghez add hozzá a jelenlegi életkorodat! E hosszú számítás 
után mondd meg az eredményt! Ebbõl itt elõtted kivonok 444-et, és a kapott számot jobbról balra 
kettes számcsoportokba osztom. Nem marad más hátra, mint hogy leolvassam születésed 
hónapját, napját, valamint az életkorodat. Ugye, minden egyezik?

(Ez a feladat jó gyakorlás a már kicsit berozsdásodott agytekervényeitek megmozgatására. Jó 
számolást kívánok!)

A tanév folyamán mindig folyamatosan beszámo-
lunk a versenyeredményeitekrõl. Kifejezetten boldo-
gok vagyunk, amikor országos versenyekre jutnak be 
tanulóink. Így a nyári vakáció kezdetén két fontos kivá-
ló sporteredményrõl tudósíthatunk.

Halas Ramon 8. osztályos tanulónk a tiszafüredi 
területi, majd a szolnoki megyei verseny után bejutott 
súlylökésbõl az országos fordulóra. „Mikor megérkez-
tünk még nem volt ott senki. A bemelegítés után volt a 
megnyitó, majd névsor szerint szólítottak bennünket, 
így én voltam az elsõ. Mindenki 3-szor lökhette el a 
súlyt. Most becsúsztatásos technikával próbálkoztam. 
A 4 kg-os súlyt sikerült 12, 08 m-re eldobnom. A
megyei versenyen sasszéból 12, 92 m-t löktem, tehát 

az országos eredményem kisebb lett, igaz, ezt az új technikát kevesebbet gyako-
roltuk. Ezzel a sportággal csak nemrégiben kerültem közelebbi kapcsolatba. Itt-
hon azonban 7. osztály óta edzek, súlyokat emelek. A suliban rendeztünk egy erõ-
emelõ versenyt, ahol a nehézsúlyban 
én lettem az elsõ.”

Simon Z s ó f ia : A z  é n is k ol á m

Boldog szüli napot, Kovács Mihály Általános Iskola!



T ÁJ É KO Z TAT ÁS   –   T Á J É K O Z TAT Á S  –  T Á J É KO Z TAT ÁS

10 T ÁJ É K O Z TAT Á S  –   T Á J É K O Z TAT Á S  –  T Á J É KO Z TAT ÁS

Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...
A 2005 évi agrártámogatásokról III.

A 2004-es év terület alapú támogatása zárásra került. azonban, hogy a takarmánytermõ területre vonatkoztatva
Ezek alapján április 30-át követõen az EU támogatások az állatsûrûség nem haladhatja meg az 1,4 állategység/ha
1917 Ft/ha, a hazai támogatások 2000 Ft/ha kiegészítéssel mértéket.A támogatás összege 48,76 euró, de legfeljebb 11
kerültek kifizetésre. Ezek az összegek valószínûleg már a 702 Ft. A támogatási kérelem beadási határideje július 31.
számlákon vannak. Az MVH határozatai május hónapban A támogatási kérelem nyomtatvány csomagot a termelõ 
postán érkeztek az eredeti elképzelés szerint , de postán kapja meg, vagy falugazdászi irodában beszerezhe-
Abádszalókra a többség csak júniusban érkezett meg. A tõ. A cikk megírásakor még nem rendelkeztem nyomtatvá-
SAPS támogatási lapon mindenkinek 9,35 %-os levonás nyokkal (2005. június 21.).
került elszámolásra pénzügyi boríték túllépés miatt. Mind- A BETAKARÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
ez azt jelenti, hogy az EU által biztosított összeget ilyen szá- TÛZVÉDELEMRÕL
zalékkal kellett csökkenteni, mert országosan túlléptük a 

A biztonság megteremtése az elõkészületekkel, a felsze-
támogatási terület nagyságot, így a támogatási keretet.

reléssel kezdõdik. A betakarításban résztvevõ valamennyi 
A húsmarha-tartás támogatásának 2005. évi rendszerérõl 

gépen el kell helyezni 1 db 6 kg-os tûzoltásra alkalmas tûz-
az EMOGA Alapon keresztül kerül sor. Az Európai Mezõ-

oltó készüléket, melynek utolsó ellenõrzését 6 hónapon 
gazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia részlegé-

belül végezték el. A betakarítás közbeni szabályok az ara-
bõl (EMOGA) finanszírozott egységes terület alapú támo-

tásban résztvevõk magatartására vonatkoznak. A gabona-
gatásokhoz kapcsolódóan a húsmarha-tartáshoz nyújtott 

táblán dohányozni még az erõ- és munkagépek vezetõfül-
kiegészítõ nemzeti támogatás a 28/2005. (IV. 1.) FVM ren-

kéiben sem szabad. A gépkezelõje szükség szerint, de lega-
delettel az idén is meghirdetésre került. A húsmarha támo-

lább naponta egyszer köteles ellenõrizni a gép mûszaki 
gatás az alábbi feltételekkel nyújtható be a területi MVH 

állapotát, a munkavédelmi és tûzvédelmi eszközök állapo-
kirendeltséghez. A támogatás minden hímivarú szarvas-

tát. A rendszeres tisztítás érdekében ajánlatos 1db seprût és 
marhára jár, ezen belül fajtakorlátozás nélkül. A továbbá az 

1 db lapátot elhelyezni a betakarítógépeken. A gépjármû-
állat kilenc hónapnál idõsebb és még nem részesült ilyen 

vön olyan karbantartást, javítást végezni, mely nyílt láng 
támogatásban az Európai Unió területén. Hazai regisztrált, 

használatával jár, a gabonatáblától 15 m távolságon belül 
illetve az Európai Unió területén lévõ vágóhídon levágták 

végezni tilos. Dohányzó helyet a gabonatáblától legalább 
és a vágott test igazoltan 185 kg-ot elérte.

15 m távolságra kell elhelyezni. Munkaszünet idejére vala-
Hazai vágás esetén csak azon állatok jogosultak 

mennyi gépet a lábon álló gabonától, tarlótól, valamint 
támogatásra, amelyekre a vágás utáni minõsítési követel-

kazaltól legalább 20 m távolságra kell elhelyezni.
ményeknek keretében a vágott test súlyát az OMMI Orszá-

A betakarítás utáni legnagyobb probléma a tarlóégetés. 
gos Vágóállat Minõsítés Nyilvántartási Rendszerébe beje-

2001. július 1-jétõl lábon álló növényzet, tarló, illetve 
lentették. Továbbá a vágóhídra beérkezést az ENAR adat-

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 
bázisba a vágóhíd bejelentette. Ilyen állatok esetében a 

égetése tilos, kivéve, ha a jogszabály másként nem rendel-
fenti bejelentés megfelel a súly igazolásának, az adatot az 

kezik. Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minõsül, ha a 
MVH az OMMI nyilvántartási rendszere alapján ellenõrzi. 

hulladék - elemi kár kivételével - bármilyen más okból 
A másik tagállamban történõ vágás esetén csak akkor szük-

kigyullad. Az engedélynélküli égetés környezetvédelmi 
séges igazolni a vágott test súlyát, ha az állat a 9 hónapos 

szabálysértésnek minõsül.
korban kiszállított állat feltételének nem felelt meg. A támo-

Az aratást követõen gyakori gond a kazlak elhelyezése. A
gatásra az a mezõgazdasági termelõ jogosult, aki a jogosult 

kisméretû gazdasági udvarokban sok gazdálkodónak nincs 
állatot 2 hónapig tenyészetében tartotta és rendelkezik ügy-

elég helye a kazlak elhelyezéséhez. Az ide tartozó jogsza-
fél-regisztrációs számmal. A támogatási igény a K5700 

bály a kazlak méretérõl és a környezetében lévõ építmé-
támogatási kérelem benyújtásával lehetséges, határidõ 

nyek éghetõségi tulajdonságaitól függõen különbözõ 
folyamatos, de a kérelmet a vágást megelõzõen kell 

távolságokat ír elõ. Egy maximum 5x3x3 méteres terjedel-
benyújtani. A támogatás mértéke állatonként 145,25 euró, 

mû szalma, vagy szálas takarmány kazal éghetõ anyagú, 
de legfeljebb 34 862 Ft.

illetve éghetõ tetõszerkezetû épülettõl 15 méterre, a szom-
A tavalyi támogatási rendelettõl eltérõen új kiegészítõ 

szédos telek egyéb építményétõl 8 méterre, saját tulajdonú 
nemzeti támogatási jogcím az anyatehén-tartás támogatá-

egyéb építményektõl 4 méterre helyezhetõ el. A nagyobb 
sa. Anyatehenenként 130,21 euró, de legfeljebb 31248 Ft 

kazlak esetében a betartandó távolságok is arányosan 
igényelhetõ.

nagyobbak.
További változtatás az extenzifikációs szarvasmarha-

tartási támogatás. Az extenzifikációs támogatásra azok a 
Krupa István

termelõk jogosultak, akik hízottbika-tartási, vagy anyate-
falugazdász

hén-tartási támogatásban részesülõ állattal és takarmány-
termõ területtel együttesen rendelkeznek. Fontos kritérium 
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Befejezõdött a bajnokság a labdarúgóknál
Eredményes és sikeres bajnokság után vannak A legidõsebb abádszalóki játékos: az ex Fradista Czéh 

labdarúgóink, akik igazán jól szerepeltek minden csapa- László 37 éves. A legtehetségesebb ifjúsági korú 
tunkkal a kiírt bajnokságban. játékosaink: Darvas Miklós, Csonka Zoltán, Tóth Zoltán, 

Felnõtt csapatunk dicséretes szereplése kívánkozik Oláh Gábor,Szabó Lajos.
beszámolóm elejére. És így jutottunk el az ifjúsági csapatunkhoz, akik szintén 

A tavaszi szezonban mindvégig játékos-hiánnyal szem- nagyszerûen szerepeltek a bajnokságban.
besülõ csapatunk nagyszerû hozzáállásának köszönhetõen Az elért hetedik helyezésük, a tizennégy megszerzett 
kilenc gyõzelmet, két döntetlent és csak két vereséget sze- gyõzelmük igazán elismerésre méltó, fõleg, ha azt vesszük 
rezve a tavaszi szereplés alapján a második helyezést érte figyelembe, hogy többen az elõzõ bajnokságban még a ser-
el. A két vereségünk egyike a bajnok Berekfürdõ csapatá- dülõ csapatban szerepeltek és ebben a bajnokságban is úgy-
tól idegenben született, míg a második vereséget hazai mond „visszajátszottak” a serdülõ csapatunkba. A serdülõ
pályán, a Besenyszög csapatától szenvedtük el. Az utóbbi csapatunk is kitett magáért, tudniillik õk is a bajnokságuk 
vereségünk kissé fájó, fõleg azért, mert amennyiben elsõ felében foglalnak helyet a tabellán. Összességében
nyerünk, úgy az egész évi bajnokság végeredményeként a elmondhatjuk minden csapatunkról, hogy dicséretes sze-
tabella harmadik fokára állhattunk volna, így pedig csak replést tudhatnak maguk mögött a 2004-2005 évi bajnok-
negyedik helyezett lett csapatunk. A bajnokság végén egy ságban. Köszönet és tisztelet mindezért valamennyi
sor érdekességet szeretnék csapatunkról a Tisztelt Olvasó játékosunknak, edzõknek Vasas Karcsinak, Vona Ferinek 
figyelmébe ajánlani: és nem utolsó sorban mindazon nézõinknek, akik tizenket-

Címszavakban a leg-, leg-, leg-… tedik játékosként csapatunk mellett álltak és a mérkõzések 
Az év meglepetés csapata az Új Néplap szerint: közben többször zúgott a „Hajrá Szalók” és a „Szép volt 
Berekfürdõ, Martfû, Abádszalók. A bajnokságban leg- Fiúk!”.

több idõt pályán töltõ abádszalóki játékos: Kovrig Zsolt Nagyon bízunk benne, hogy az új bajnokságban szintén 
28 mérkõzés x 90 perc. A bajnoki mérkõzéseken nem kerül el bennünket a jó szereplés, ezért lehetõségeink 
Abádszalók színeiben legtöbb gólt szerzõ játékos: Vona szerint mindent elkövetünk és megteszünk, hogy a sikere-
Ferenc 19 gól. A közönség által megítélt legjobb teljesít- ink ne tiszavirág életûek legyenek.
ményt nyújtó abádszalóki játékosok: Sípos Ferenc, Takács A nyár folyamán több rangos labdarúgással kapcsolatos 
József, Szabó Zoltán. A legtöbb gól, ami egy mérkõzésen esemény házigazdái leszünk, ahová tisztelettel várjuk a 
született: Abádszalók - Törökszentmiklós 8:3. A legtöbb kedves érdeklõdõket.
nézõ hazai mérkõzésen: Abádszalók - Tiszafüred 5:1 550 
nézõ. A legfiatalabb abádszalóki felnõtt csapatban játszó Kovrig Zoltán
játékos: Darvas Miklós, aki serdülõ korú játékos, 16 éves. 

A MEGYEI I. OSZTÁLYÚ
BAJNOKSÁG

VÉGEREDMÉNYE
FELNÕTT

1. Berekfürdõ 28 19 5 4 72 - 21 62
2. Martfû 28 18 4 6 57 - 25 58
3. Besenyszög 28 17 6 5 58 - 30 57
4. Abádszalók 28 16 5 7 58 - 38 53
5. Újszász 28 15 6 7 49 - 42 51
6. Kunszentmárton 28 14 5 9 60 - 38 47
7. Fegyvernek 28 12 6 10 60 - 42 42
8. Tiszaföldvár 28 12 4 12 51 - 53 40
9. Jászárokszállás 28 10 8 10 38 - 36 38
10. Jánoshida 28 10 4 14 65 - 63 34
11. Tiszafüred 28 11 1 16 55 - 64 34
12. Kunhegyes 28 7 6 15 41 - 69 27
13. Jászfényszaru 28 6 8 14 39 - 66 26
14. Kun FC 28 6 4 18 38 - 66 22
15. Szajol 28 0 2 26 22 - 110 2

A MEGYEI I. OSZTÁLYÚ
BAJNOKSÁG

VÉGEREDMÉNYE
IFJÚSÁGIAK

1. Martfû 28 22 4 2 98 - 29 70
2. Újszász 28 19 2 7 74 - 34 59
3. Szajol 28 17 5 6 86 - 42 56
4. Kun FC 28 16 5 7 96 - 43 53
5. Besenyszög 28 15 4 9 76 - 37 49
6. Fegyvernek 28 13 9 6 86 - 45 48
7. Abádszalók 28 14 4 10 71 - 77 46
8. Jászárokszállás 28 13 6 9 86 - 43 45
9. Kunszentmárton 28 12 4 12 78 - 61 40
10. Jászfényszaru 28 10 2 16 65 - 90 32
11. Tiszaföldvár 28 9 1 18 59 - 89 28
12. Tiszafüred 28 7 4 17 53 - 69 25
13. Berekfürdõ 28 4 8 16 33 - 81 20
14. Kunhegyes 28 5 2 21 42 - 118 17
15. Jánoshida 28 3 2 23 39 - 184 11



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

A gyermekorvosi rendelõ rendelési ideje:
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

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
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

O R V O SI Ü GYELET ÁLLA TO R V O SI Ü GYELET

Július 2-3. Dr. Lõrincz József Tiszaszentimre,
( 06/30/9581-291 Fõ út 15/b.

(  59/356-202

Július 8-10. Dr. Sinka Nándor Kunmadaras,
( 06/30/9258-653 Karcagi út 21/a.

(  59/327-830

Július 16-17. Dr. Domán György Karcag,
( 06/20/9574-826 Ady E. u. 58.

(  59/312-677

Július 23-24. Dr. Gyöngy Ferenc Tiszafüred
( 06/30/9582-025 Szivárvány u. 3.

Július 30-31. Dr. Koska Gábor Tiszafüred,
( 06/30/9454-101 Úttörõ út 2.

(  59/351-669

A Sportpálya melletti üzletsoron az álló szoláriummal egy szinten
Manikûr: széles szín- és mintaválaszték

Pedikûr: körömbenövés, bõrkeményedés eltávolítása, svéd talpmasszázs

Mûköröm építés: Tip, Tip+zselé, Tip+porcelán, épített zselé, épített porcelán

Köröm- és bõrápolás

Vá r o m  k e d v e s  v e n d é g e im e t !

Mérten Kata
( 0 6 -7 0 -5 6 7 -4 4 3 8

T ájéko ztatjuk a lako sságo t, ho gy  a

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

alatt található az Egészségház ép ü letében az Autóbusz 
p ály audv ar m ellett.

T elefo nszám a: 355-30 3
Ü gy elet hétköznap :

16 ,00 órától m ásnap  reggel 8,00 óráig
H étv égén (szo m bat-v asárnap ) és ü nnep nap o ko n

reggel 8,00 órától hétfõ reggel 8,00 óráig,
illetv e az ü nnep nap o t köv etõ m ásnap  reggel 8,00 óráig.


