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Egy kiállítás margójára
Nyári idegenforga lmunk kulturális pét. A kiállított könyvek között olvasható 

kínálatában évek óta gyakran találkozunk Herman Ottó írása „Az abád-szalóki öreg 
különbözõ kiállításokkal, elsõsorban az fö ld mû ve sr õl ”. Lá th at ók tr óf eá k,
Általános Iskola aulájában. Bemutatkoz- vadászkellékek, relikviák, kártékony raga-
tak már it t hí re s fe st õm ûv és zek, dozót befogó csapda csakúgy, mint a 
szobrászok, keramikusok, grafikusok és világranglista 2. helyezett õzbak trófea.
így tovább. Köztük találhattunk magas A horgászat és halászat eszközei nem-
szakmai kitüntetésû díjazottakat.AMûve- csak az udvari szabadtéri kiállításon 
lõdési Házban most nyílott „Vadászati és figyelhetõk meg, hanem a kiállítási nagy-
halászati” címû kiállítás kapcsán most teremben is. Itt láthatók a horgászat, halá-
még sem az elõbbi mûvészeti értékekrõl szat eszközei, köztük különleges eszkö-
írok a  „marg óra”,  hanem saját zök is. A „Fantasztikus horgász” címû
kiállításunkról, az itteni emberek alkotá- újságcikk az Abádszalókon élõ Szendrei 
sairól abban az értelemben, hogy helyi, Sándorról szól, akit a SPORTHORGÁSZ
abádszalóki emberek ötletét, helyi, címû folyóirat 1997-ben az év legjobb hal-
abádszalóki emberek valósították meg pél- fogójának választott. Üde színfoltot jelen-
daértékkel. Írhattam volna ezt a cikket tenek a kikészített haltrófeák, közte a 28 
korábban is, akkor, amikor amatõr helyi kg-os harcsa bajusszal.
mûvészek mutatkoztak be önálló kiállítás Azért emelem ki ezt a kiállítást, mert 
keretében, de írhattam volna szintén helyi helyi emberek alkották. Itt is igaz Gróf 
összefogást bizonyító „Hajózási” kiállí- Széchenyi István mondása: „Az ember 
tásról is. Tõlük e mulasztásomért elnézést annyit ér, amennyit használ”. Nos, e kiál-
kérek. A helyi összefogásról szóló dicsé- lítás összeállításában különösen hasznos 
reteim most utólag nekik is szóljanak. munkát végzett Répászki Miklós, Dr. Pata-

A köze lmúltban a  „Vadászat i és ki Tibor, Pacsai Norbert, Szekrényes 
halászati” kiállítást Benedek Fülöp a Föld- István, Szendrei Sándor, Balogh Sándor,
mûvelési és Vidékfejlesztési Minisztéri- Halas János, Szabó Gyula, Lovász János, 
um közigazgatási államtitkára nyitotta ifj. Eszenyi László és több segítõ. Az 
meg, de a kiállítás nem ettõl példaértékû, abádszalókiak kiállításai bõven adnak
hanem attól, hogy ez a kiállítás helyi szépséget, értéket és szépséges kisugár-
ös sz ef og ás er ed mé ny e. Ja va sl om zást. Azt juttatják eszembe, hogy bár egy 
Olvasóinknak, hogy az augusztus 12-ig fecske valóban nem csinál nyarat, de jelzi, 
nyitva tartó kiállítást, hozzákapcsolódó hogy itt a tavasz és a tavaszt mindig követi 
fotókiállítással együtt tekintsék meg. Meg- a nyár.
tudhatják például, hogy a „Múlt és jelen a Köszönöm az amatõröknek, a hajózási
képekben” címû oldalból, hogy Abád az kiállítás szervezõinek, a mostani kiállítás
ott látható térképen még a Tisza szabályo- sz er ve zõ in ek az t, ho gy je lz ik az
zása elõtt jobb parti település volt. Megje- összefogás erejét és jelzik: vannak helyi
lenik a Vadásztársaság története 1944. fecskéink, lehet folytatása. Kívánom,
október 10-tõl 1974-ig Szabó Feri bácsi hogy így legyen, a látogatóknak pedig, 
leírásában. Jó lenne, hogyha valaki tollat hogy legyen ez a kiállítás is tartalmas idõ-
ragadna és ezt a történetet továbbírná. töltésük célpontja.

Láthatók képek, fotók, melyeken több 
ismerõs arcot fedezhetünk fel. Láthatjuk a Bordás Imre
legfiatalabb és az elsõ nõi vadász arcké- polgármester
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Az idei évben már kora tavasszal kiírásra kerül- tavasszal készült el a szabadvizû strand elektro-
tek a fejlesztési célú pályázatok, s a rövid határi- mos hálózatának teljes felújítására vonatkozó
dõkre való tekintettel csak elõkészített projektek tervdokumentáció, valamint megállapodás szüle-
birtokábanlehetettpályázni. tett a területet ellátó transzformátorállomás 

Az év elején Önkormányzatunk birtokában volt nagyobb kapacitásúra történõ cseréjére. A beru-
több engedélyes tervdokumentáció így nem volt házás összköltségének 50%-át ítélte meg a
akadálya a pályázatok benyújtásának. Tanács, amely összeg megközelíti a 7 millió Ft-

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ot. A fejlesztés a feltételes közbeszerzési eljárás 
Terület- és Régiófejlesztési Célelõirányzatából lefolytatása után már nyár elején elkészült.
támogatás elnyerésére pályázatot nyújtottunk be A rendezvények tekintetében négy pályázat
a Deák Ferenc utca szélesítése megvalósítására, került benyújtásra, s a Tanács mind a négyet a kért 
mely beruházás a Tanács döntése szerint 40 millió összegû támogatásban részesítette. Az
Ft támogatásban részesült. A fejlesztés keretében Abádszalóki Nyár 2005, az Abádszalóki Nyár
a Füredi úttól a Gyógyszertárig terjedõ szakasz 2006, a III. Tisza-tavi Fesztivál, valamint a XIV.
kétoldali 1-1 méter szélesítéssel, 7 méter széles Szalóki Nemzetközi Tradicionális Népi Játék és 
bõvített és felújított pályaszerkezet kerül kiépí- Folklórfesztivál támogatása meghaladta a 12 mil-
tésre. A Tanács a fejlesztést 70% mértékben támo- lió Ft-ot.
gatta. A Tanács szintén támogatta a 2006 évi marke-

Szintén a Regionális Fejlesztési Tanácshoznyúj- ting tevékenység kulcspontjait képezõ öt belföldi 
tott be Önkormányzatunk pályázatot a József Atti- kiállításon való részvételt 1 millió forinttal, vala-
la krt egy szakaszának (Füredi úttól az István mint a településünk turisztikai értékeit bemutató
király utcáig) felújítására vonatkozóan, amely- imázs kiadvány megjelentetését szintén 1 millió 
nek 4,6 milliós összköltségébõl 2,7 millió Ft-ot a forinttal.
Regionális Fejlesztési Tanács, 922 ezer Ft-ot a Abádszalók Önkormányzata számára eddig
Tisza-tóTérségi Fejlesztési Tanácsfinanszíroz. megítélt támogatások meghaladják a 80 millió 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfej- forintot, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
lesztési Tanács Területi Kiegyenlítést Szolgáló által kiosztott összes támogatás 13%-a került 
támogatásának elnyerésére két pályázatot nyúj- Abádszalókra.
tottunk be, egyrészt az Aba krt II. ütem szilárd bur- Összességében megállapítható, hogy a folya-
kolattal történõ kiépítése tekintetében, valamint matban lévõ beruházások (Május 1 utcai bérlaká-
két önkormányzati intézmény (Általános Iskola, sok építése, szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
szalóki Óvoda) külsõ felújítása megvalósításá- létesí tése, István király utcán kerékpárút
hoz. Az Aba krt II. ütem kiépítése 90%-os arán- tervezése) mellett a pályázati pénzek lehetõség
nyal közel 12 millió Ft-os támogatásban részesült szerinti legjobb felhasználása mellett újabb fej-
az elsõ döntési körben, várhatóan a második dön- lesztésekkel gazdagodik településünk, s a támo-
tési körben szintén 90%-os támogatásban része- gatások segítségével színvonalas rendezvények-
sül az intézmények felújítása 5 millió Ft értékben. kel várhatjuk a turistákat, s településünk lakossá-

Az útépítések a közbeszerzési eljárás lefolytatá- gát.
sa után, várhatóan még ez év õszén elkészülnek. 
Az intézmények közül az egyik õsszel, a másik Balogh József
tavasszal kerül felújításra. fõmunkatárs

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács pályázati 
kiírásaira Abádszalókról nagy számban kerültek 
benyújtásra különbözõ tárgyú pályázatok. Kora 
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Nyertes pályázataink
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ELHUNYTAK

Bán István 86 éves
Vincze Lászlóné (Ökrös Eszter) 79 éves
Kasza Sándor 42 éves
Takács Lajosné (Tomány Julianna) 73 éves
Csjernyik Istvánné (Fancziszti Anna) 82 éves
Balogh Imre 82 éves
Oláh József 78 éves
Rázmán Sándorné (Sebõk Zsuzsánna) 91 éves
Gerencsér János 73 éves
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Házasságot kötött
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KUPAI KATALIN és FÛTÕ JÓZSEF

BODZÁS ERZSÉBET és SZÉP KRISZTIÁN

FELHÍVÁS

Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy városavató ünnepségünkhöz „Abádszalók
múltja és jelene” címmel kiállítás szervezéséhez kezdtünk.

A kiállítás gondozója városunk Ember Mária nevét viselõ könyvtára.
Kérjük lakosságunktól, hogy Abádszalók múltjából és jelenébõl rendelkezésre álló 

képeibõl, fotóiból, irományaiból, magángyûjteményeibõl, sajtócikkekbõl a könyvtárba 
megõrzés és visszaszolgáltatás mellett (az átvételt névre szólóan igazoljuk) szíveskedjen 
eljuttatni ezeket a fentebb említett dokumentumokat, melyek a „múlt és jelen” kiállításánál 
hasznosíthatók.

Reméljük, hogy lakosságunk helyi aktivitásával nagy mennyiségû anyag jut el a könyvtári 
szervezõkhöz, ezért annak a joga is felmerülhet, hogy a nagyszámú dokumentumokból majd 
válogatnunk kell.

Kérjük, hogy a Könyvtárba 2005. augusztus 29-ig szíveskedjenek a kiállításhoz 
felajánlott anyagot eljuttatni.

Könyvtárosok
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Megkérdeztük a polgármestert...
… a várossá válásról

Polgármester Úr! Az interneten közzé tették a Köztársa- markánsan egyetlen egy dolog fogalmazódott meg, ez pedig az, 
sági Elnök várossá válási döntését. A Köztársasági Elnök hogy magánszálláshelyek turizmusában meglévõ adómentes-
VI-1/1998/2005. számú határozatában a városok között ségi keret elvesztése. Tekintve, hogy a közmeghallgatáson a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyébõl Abádszalók szerepel. kérdést senki nem vitatta, önkormányzatunk úgy ítélte meg, 
Történetiségében tekintsük át a folyamatot. hogy a településfejlesztésben talán el is várható egy turizmus-

ban érdekelt vállalkozás fokozottabb részvétele a közösségi fel-
Azok az olvasók, akik rendszeresen járnak választási adatok végrehajtásában, hiszen az önkormányzati fejlesztések

fórumra, vagy falugyûlésre az 1998-ban kezdõdött önkor- közvetlenül nagyobb mértékben jutnak el a turisztikai
mányzati választási ciklus programbeszédében hallhatták elõ- vállalkozásokhoz, segítve ezzel az õ jövedelemszerzésüket is. 
ször azt, hogy barátkozni kell a várossá válás gondolatával, A mellette szóló érvek sokaságát lehetett rögzíteni. A teljesség
majd a 2002-es választási programbeszédben, valamint a nyil- igénye nélkül ezek közül néhányat kiemelek. Testületünk úgy 
vánosan megtartott alakuló önkormányzati ülésen az hangzott fogalmazott, hogy stratégiai jövõt formáló döntés, mely egy új 
el, hogy konkrét lépéseket kell tenni a várossá válás érdekében. pályára állíthatja a város fejlõdését. Nagyobb esélyt teremt a
A folyamat tehát nem újkeletû, lényegében - az elõzményeket vállalkozások fogadására, munkahely teremtésre, a lakossági 
nem számítva is - 7 éve az önkormányzati munkálkodás egyik ellátás színvonalának javítására. Politikai szempontból is
velejárója volt. Talán ennek is tulajdonítható, hogy rögtön az fontos, hogy nem fölösleges bekerülni abba a 300 alatti 
elsõ pályázatnál  sikerült a városi  címet  elnyernie a településkörbe, amely városi rangot visel, abba a 289
településnek, mely nem nagyon bevett gyakorlat. településsorba, amelyben az ország lakosságának 67 %-a él. 

Vannak települések, amelyek évek hosszú során pályáznak Közvetlen hasznot hoz, hogy magas normatíva jelenik meg 
erre a címre. Azt, hogy elsõre sikerült Abádszalóknak városi néhány területen a költségvetésben, s nagyobb arányban része-
rangot kapni a pályázat alapján, mi úgy ítéljük meg, hogy nem sedünk az állam elosztott személyi jövedelemadójából.
elhamarkodottan nyújtottuk be pályázatunkat, hanem lehetõsé- Néhány területen uniós pályázatok kifejezetten csak városok 
geink kihasználásával a fejlesztések olyan irányba mentek, által vehetõk igénybe. Egy korábbi lapszámban már a mellette 
hogy készek lehettünk megfelelni e címnek. szóló érvek részletes felsorolása megtörtént, így azt nem foly-

tatnám. Szeretném azonban rögzíteni, hogy a várossá válás egy 
Bár már korábbi lapszámban foglalkoztunk a várossá nagyon fontos esély arra, hogy ne szûköljön be a település ebbe 

válással, felelevenítésként mégis visszatérhetünk ahhoz, az elmaradott gazdasági térségbe, s ne szûköljön be földrajzi-
hogy mikor gyorsultak fel az események? lag abba a kisvárosi körbe, melybe késõbb majd bekerülni 

nagyon nehéz lesz. Szomszédként város Kunhegyes, most már 
2004 elején döntött a Képviselõ-testület arról, hogy két lép- város Kisköre, kicsit távolabb város Tiszafüred, a másik olda-

csõben hozzákezd a pályázat elkészítéséhez. Az volt az önkor- lon Heves, s vannak várossá válási szándékai a környezetünk-
mányzati szándék, hogy 2004 közepére elkészül ez a tudomá- bõl Fegyverneknek, Kunmadarasnak és biztosan Heves
nyos értékû munka, amely mintegy településtörténeti mû mara- megyébõl másoknak is. Ha tehát ezt az alkalmat mi elszalasz-
dandó dokumentum lesz Abádszalók számára, hiszen tottuk volna, akkor meggyõzõdésünk, hogy várossá válásunk 
feldolgozza, képekkel illusztrálja a település múltját és jelenét. beláthatatlan idõre meghiúsult volna. Az persze, hogy miféle-
Az anyaghoz készült egy másik szakmai elõterjesztés is, mely a képpen tudunk a lehetõséggel élni, az már nem ennek az évnek 
várossá válás elõnyeit és hátrányait értékelte. Miután a testület a terméke lesz, hanem minden bizonnyal a következõ önkor-
a két anyagot megvizsgálta, úgy döntött, hogy az érvek a város- mányzatra hárít majd feladatokat.
sá válás mellett szólnak döntõ többségében, ezért elhatározta a 
pályázat véglegesítését. Még egy kérdés Polgármester Úr. Mikor lesz a városavató 

Miután ezzel elkészültünk, közmeghallgatással egybekötött s milyen programmal?
testületi ülésen 2004. decemberében hoztuk meg a végsõ dön-
tésünket. A közmeghallgatással egybekötött nyilvános testületi Miután napvilágot látott - elõbb a Belügyminiszter pozitív fel-
ülésen mintegy 70 abádszalóki polgár vett részt, közülük heten terjesztése a Köztársasági Elnökhöz, majd annak igenlõ dönté-
nyilvánítottak véleményt. Ketten kérdést tettek fel, öt további se - elkezdõdött a városavatóra való felkészülés. Legfontosabb,
hozzászóló kifejezetten a várossá válás mellett szólt. Ezután a hogy 2005. október 1-jén (szombaton) tartjuk majd az ünnepet,
Képviselõ-testület, ott a nyilvános fórumon 100 %-os megjele- s eldõlt az is, hogy Dr. Szili Katalin az országgyûlés elnöke 
nés mellett 100 %-os döntést hozott a pályázat benyújtásáról. fogja átadni a városavatásról szóló oklevelet, valamint a város
Ennek aztán eleget tettünk. Felterjesztettük az anyagot a kulcsát. Most készül a részletes program, mely a szeptember 
Megyei Közigazgatási Hivatalhoz, aki a Megyei Önkormány- elseje környékén megjelenõ „Abádszalók Hírnök”-ben, tehát a
zat támogatásával maga is várossá válásunkat erõsítette felter- következõ lapszámban majd olvasható lesz. Emellett úgy
jesztésével a Belügyminiszterhez. tervezzük, hogy Abádszalók minden egyes családja névre 

szóló meghívót kap majd, ahová tisztelettel várunk mindenkit.
A cikk terjedelme miatt röviden: mik voltak azok, melyek 

a várossá válás mellett szóltak és mi, ami ellene? Köszönöm a beszélgetést!

Az utóbbival kezdem. Az ellene felhozandó indokok között Kocsis Jánosné
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Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program gük fejlesztésére. Emellett fontos az is, hogy a 
(AVOP) Leader+ program keretében a jövõ év vidéki térségek közötti együttmûködés fejlõdjön 
végéig mintegy 50 magyar kistérség, kistelepülési országon belül, és az országhatárokon kívül is.
társulás válik képessé - az egyenként közel 100 mil- A projekt célja továbbá: a vidéki térségekben 
lió forint támogatáshoz jutva - a helyben kidolgo- markánsan jelentkezõ közösségi erózió 
zott vidékfejlesztési program megvalósítására. csökkentése; a helyi önkormányzatok, a civil szfé-

ra és a vállalkozások közötti partnerség erõsítése; 
Abádszalók és Kisköre városok, valamint a az alulról jövõ kezdeményezések súlyának növe-

TTÖT kezdeményezésére az elmúlt napokban lése és a helyi közösségek innovációs képességei-
megalakult a „ Tisza-tavi programrégió nek kibontakoztatása.
akciócsoport”. Az alakuló ülésen részt vettek a Számos hasznos ötletet vetettek fel a civil szféra 
Civil szervezetek képviselõi, vállalkozók, önkor- képviselõi az alakuló ülésen. A pályázat elsõ for-
mányzati képviselõk, polgármesterek. A prog- dulójának beadási határideje augusztus 1., ame-
ramban közösen indul hét dél-hevesi és hat Jász- lyen kiválasztják a legjobbnak ítélt terveket, és a 
Nagykun Szolnok megyei Tisza-tó környéki tele- legszervezettebb akciócsoportot. Sikeres pályázat 
pülés. esetén kerül sor a második 

Mivel a Tisza-tó két régió- fordulóra, amelyrõl várható-
hoz tartozik a Leader+ remek an a döntés még az idei év 
lehetõséget kínál a közös végére megszületik. A prog-
programok, projektek, elin- ram keretében maximálisan
dítására. Elfogadták a prog- területenként 100 millió Ft
ram szervezet kereteit: az elnyerésére van lehetõség, 
akciócsoport vezetõ szerve- amelyrõl a kidolgozott helyi 
zete az Újlõrincfalva szék- vidékfejlesztési terv kereté-
hellyel mûködõ Tisza-menti ben indított projektek támo-
Kistérségi Terület és Gazda- gatására van lehetõség. Más 
ságfejlesztési Társulás, a p á l y á z a t i  f o r r á s o k k a l
munkaszervezet (gesztor) ellentétben, itt helyben törté-
képviselõje pedig a Tisza-tó nik a pályáztatás, a döntés és 
kö rn yé ké n el he ly ez ke dõ a pályázatok monitoringja. A
önkormányzatok társulása a Leader+ programra 2006
Tisza-tavi Területfejlesztési végéig országosan 4,8
Önkormányzati Társulás látja el. milliárd, 2007-tõl pedig évi 10 milliárd forint jut. 

ALeader+ program központi témája a természe- Ez a program az Európai Unió egyik legsikere-
ti és kulturális értékek optimális hasznosítása; a sebb közösségi kezdeményezése. Hatására az elsõ
vidéki életkörülmények javítása; a helyi termékek szakaszban 217 vidéki térségben 25 ezer munka-
hozzáadott értékének növelése, különös tekintet- hely teremtõdött, a második szakaszban - 1994 - 
tel a kisvállalkozások piaci esélyeinek javítására; 1999 között - már ezer vidéki térségben 100 ezer 
valamint a vidéki termékek és szolgáltatások ver- új munkahely jött létre. Ezért a Leader+ az eddigi 
senyképességének fokozása. Továbbá a program sikeres kísérleti programok hatására remélhetõleg 
ösztönözni kívánja a vidéki munkahelyteremtést nagy népszerûségnek örvend az érintett települé-
is. A Leader+ program legfontosabb célja, hogy a seken mûködõ civilszervezetek, gazdasági
partnerségen és az alulról jövõ kezdeményezése- társaságok, vállalkozók körében.
ken alapuló kísérleti jellegû integrált stratégiákat 
munkáljanak ki a helyi közösségek a saját térsé- Szabó István

Akciócsoport a Tisza-tó térség fejlesztése érdekében
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Az „Abádszalóki Nyár” programsorozat augusztus havi rendezvényei
aug. 5 A teljes „Megasztár” csapat ingyenes fellépése lési képviselõ, a Tisza-tavi Fejlesztési Tanács

a strandon elhelyezett színpadon elnöke
Habparty 23 órától az Abádszalóki Nyár Rendezõ: A Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület.
Arénában Program:

aug. 6. Sepsi Károly orgonahangversenye 13 óra. A résztvevõk felvonulása a település fõútján és a 
Ideje: 18 óra. Helye: Abádi Református templom Tisza-gáton

aug. 6. Edda koncert 14 óra Ünnepélyes megnyitó
Ideje: 21 óra. Helye: Abádszalóki Nyár Aréna 14.30 óra Csikósbemutató

aug. 6. Meggyes László festõmûvész posztumusz kiállítá- 15 óra Hagyományõrzõ Népi Játékok bemutatója, játékos
sa - Megnyitja: Dr. Irás Mátyás a Szolnoki vetélkedõk.
Mûvészeti Egyesület Elnöke Egyéni és csapatversenyek, családi vetélkedõk.

Ideje: 17 óra. Helye: Kovács Mihály Általános Versenyszámok: tekefoci, hordólovaglás, lengõteke, 
Iskola patkódobás, petanque, karikahajtás, asztali korong, 

aug. 7. Steve-Taylor Szabó pánsípmûvész hangversenye csillagdobás, karikás, kuntolás, kobakhúzás, gólyaláb, 
Ideje: 18 óra. Helye: Abádi Református Templom íjászat stb.

aug. 7. IV. Tisza-tavi Tájékozódási Kenu Túraverseny 16 órakor nemzetközi folklórprogram az Abádszalóki 
Táv: 8 km. Feladat: térkép segítségével 8 tájékozó- Nyár Arénában. Fellépnek a Tisza-tavi Ki Mit Tud 

dási pont megkeresése. gyõztesei, külföldi vendég együttesek. Házigazda a 25 
Nevezés a verseny napján 9 órától. 3 fõs csapatok éves jubileumát ünneplõ Tiszafüredi Néptánc Együttes 

jelentkezését várjuk. Nevezési díj: csapatonként Bakonyi István vezetésével
5000 Ft. A résztvevõk erre az alkalomra felirato- 18 óra eredményhirdetés a Szabadtéri Színpadon
zott pólót kapnak. Az elsõ három helyezett 21 óra Nemzetközi Táncház az Abádszalóki Nyár 
kupát, érmeket kap. Arénában

Információ: Balogh Gyula, Tel: 06-30/353-5886 22 óra Shannon együttes koncertje (ír népzene és tánc),
Erõs szél esetén a verseny augusztus 14-én lesz megtartva. majd disco
aug. 12. Totál Dance Party 21 órától, az Abádszalóki Nyár aug. 20. “Ki a legény a gáton?” Erõs emberek pénzdíjas 

Arénában Sztárvendég: Beat Jr. End Fernandó versenye
aug. 13. Tisza-tó Átúszóverseny Ideje: 14 óra. Helye: Szabadvizû Strand, az 

Átúszandó táv kb. 2 km. Abádszalóki Nyár Aréna melletti gátoldal
Kategóriák: két gyermek (6-10-ig és 10-14 éves aug. 20. Az „Abádszalóki Nyár 2005” Rendezvénysorozat 
korig), ifjúsági (18 évig) felnõtt (40 évig)- és Szezonzáró Ünnepsége
senior 20 óra az Origó együttes koncertje, a strandon. Sztárvendég:

Nevezni a helyszínen lehet, augusztus 13-án (szom- Zséda (Zsédenyi Adrienn)
bat) 8-9 óráig, saját kezûleg kitöltött, aláírt neve- 21,50 Bordás Imre Polgármester, és dr. Varga Mihály 
zési lapon. A kategóriába sorolással kapcsolat- országgyûlési képviselõ szezonzáró beszéde
ban késõbb reklamációt nem fogadunk el! 22,00 óra Tûzijáték a Tisza-tó fölött, majd szabadtéri bál 

Nevezési díj 3000 Ft/fõ Az Abádszalóki Nyár Arénában a tûzijáték után disco.
Iskolai csoportoknak (10 fõ fölött, nevek feltünteté- aug. 21. IX. Hagyományõrzõ Szabadtûzi Sütõ-

sével) 2000 Ft/fõ. Családi kedvezmény (4 fõtõl) fõzõverseny
2000 Ft/fõ A rendezvény fõvédnöke: dr. Vadai Ágnes ország-

aug. 13. Republic koncert gyûlési képviselõ
Ideje: 21 óra. Helye: Abádszalóki Nyár Aréna Nevezni lehet: nyárson, parázson, agyagban, fóliá-

aug. 13-14 Kelet-Nyugat Strandröplabda Gála ban és bográcsban készült ételekkel.
Információ: Bodó István Tel: 06-20/921-7809 A versenyzõk biztosítják az elkészítéshez és a tála-

aug. 13. 17 ó Honda CRX Klub találkozó, felvonulás láshoz szükséges eszközöket, valamint az alapa-
aug. 13-14. V. Öbölkerülõ Nyílt Vitorlás Túraverseny a nyagot. Tüzelõ, (faszén, fa) munkaasztal és 

Tisza-tó Kékszalagjáért folyóvíz mindenkinek rendelkezésre áll.
Tervezett rajt: 14-én 11 órakor az Attila öbölbõl Nevezni a helyszínen lehet reggel 7-9 óráig.

Rendezõk: Tisza-tó Vitorlás Klub, Szalók Yacht 10 ó Térségi nyugdíjastalálkozó megnyitója, mûso-
Klub, Mûvelõdési Ház ra

aug. 14. Szabó Tamás református lelkész orgonahangver- 11 óra Népdalkörök, mûsora a fedett színpadon
senye 12 ó „A harmonika virtuózai” Molnár György 

Ideje: 18 óra. Helye: Abádi Református Templom tangóharmónika zenekarának fellépése
aug. 14-21-ig Francia, német, magyar nyelvi tábor a aug. 28. Rokkantak napja

Mûvelõdési Házban. Egész napos jótékonysági gála a Szabadtéri 
aug. 18. 22,30 órakor Maróth Viki és a Nova Kultur Zene- Színpadon a Mozgáskorlátozottak 

kar koncertje az Abádszalóki Nyár Arénában Egyesületének szervezésében
aug. 19. XIV. Szalóki Népi- és Sportjátékok Nemzetközi aug. 28. Országos kirakodó vásár a Szabadvizû Strand 

Fesztiválja parkolójában
A rendezvény fõvédnöke: Herbály Imre országgyû-
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Az emberekkel való érintkezés, kapcsolattartás Az Etikai Kódex fõ feladata, hogy irányelveket 
általános formában sajátos követelményeket szabjon és útmutatást adjon a gazdasági élet külön-
támaszt mindenkivel szemben. Különlegesen nagy bözõ területein dolgozó emberek (tulajdonos,
felelõsség hárul azokra, akik a vendéglátás és az ide- vezetõ, alkalmazott) tevékenységére, viselkedésére 
genforgalom területén dolgoznak. vonatkozóan.

Országunk megítélése nagymértékben függ attól, Természetesen az Etikai Kódex nem helyettesíti a 
hogy a vendéglátásban és az idegenforgalomban törvényt: a kettõt egymással kiegészítve kell alkal-
dolgozó szakemberek hogyan viselkednek a ven- mazni.
déggel és egymással szemben. E dokumentum értékét nagyban növeli, ha az érin-

tettek a benne foglalt szabályokat önkéntesen érvé-
nyesítik és a jóváhagyott dokumentumokat nyilvá-
nosságra hozzák.

Az Etikai Kódexben leírt szabályok csak kötele-
zettséget ismernek, ennek ellenére a viszonzás- eti-
kai értelemben - természetesen fennállhat. Ilyen for-
mán az Etikai Kódex általános vezérgondolata 
lehet Voltaire- nek az etikától alkotott definíciója: 
„Úgy viselkedj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy 
mások veled viselkedjenek !”

Alapvetõ szabály, hogy az embereket a jó és a 
rossz tulajdonságaikkal együtt kell elfogadnunk, 
viszont célunk az legyen, hogy ezekkel a rossz 
tulajdonságokat személyes jó példamutatással csök-
kentsük.

Egy vendéglátó üzlet szolgáltatásainak 
színvonalán, dolgozóinak viselkedésén, szakmai 
rangján visszatükrözõdik, milyen erkölcsi tudattal, 
szakmai felkészültséggel bír az a tulajdonos, aki a 

Az évszázadok során kialakultak az etikai szabá- megadott üzletet irányítja.
lyok általános formái, az utóbbi évtizedekben pedig A személyes példamutatás mintaértékûvé válik a 
létrejöttek az üzleti etika speciális formái is. Ebben dolgozók, de még a vendégek körében is.
a szellemben munkálkodva az üzleti filozófia Fontos, hogy a tulajdonos vagy vezetõ rendelkez-
erkölcsi tartalmat is hordoz. zen azokkal az alapvetõ tulajdonságokkal, melyek-

A gazdasági élet területén nem lehet minden cse- kel igényesen meg tud felelni a magasabb szintû eti-
lekvést kizárólag jogi eszközökkel szabályozni. kai elvárásoknak. Ezek az alábbiak: lelkiismeret, 

Magyarországon a jelenleg folyamatosan változó becsület, udvariasság, elõzékenység, fegyelem, 
társadalmi és gazdasági körülmények számos felelõsségérzet, szerénység, szakmai tudás, jellem, 
olyan magatartási formát hoztak a felszínre, ame- szakmaszeretet, figyelem, tapintat, pontosság, 
lyek nem etikusak. Ez a jelenség rontja azoknak a kötelességtudat, türelem, kulturáltság, idegen nyel-
hitelét, akik becsületesen kívánnak élni és dolgoz- vek ismerete.
ni. Az Etikai Kódex szerinti mûködés támogatja a 
piacon maradás feltételeit és elõsegíti egy tisztessé-
ges verseny kialakulását a vendég érdekében.
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Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna

Üzleti viselkedéskultúra

A szakmai Etikai Kódexrõl



„NYARALUNK”
Az igen szélsõséges nyári idõjárás napjainkban tom- fõ várható, középsõsök 44-en lesznek, és kiscsoportot

boló meleg arcát mutatja. A vendégek sokasága pihen, kezdenek 63-an. Be já rók száma a környezõ
nyaral településünkön. Ez idõ alatt mi éljük csendes óvo- településekrõl: 13 fõ.
dai életünket, bár igaz nyári „idõszámításban”. Mint említettem augusztus második felében kerül sor 

Az óvónõk többsége nyári szabadságát tölti, ugyanak- a minimális tárgyi feltételek biztosítására az évkezdés-
kor az egész nyár folyamán ügyeletet tartunk a dolgozó hez. Itt említeném a taneszköz fejlesztésre kiírt pályáza-
szülõk gyermekeinek, azoknak, akik nem tudják megol- ton nyert 153.522 Ft-ot, - melyet a fenntartó 176.000Ft-
dani gyermekük elhelyezését családi körben. al kiegészített - amelybõl fejlesztõ játékokat, eszközö-

A dadusnénik szorgos kezei azon dolgoznak, hogy ket kívánunk vásárolni.
szeptemberre újra tiszta, szép és rendezett belsõ környe- Személyi feltételeink a nyugdíjazások után ismét ál-
zet várja a visszatérõ gyerekeket. Ez idõ alatt történnek landó és jó. Tudjuk folytatni a fejlesztõ pedagógiát,
a tisztasági meszelések, apróbb javítási,- karbantartási gyógytestnevelést és a logopédiát, - továbbá terveink kö-
munkák is. Nagyobb felújításra, fejlesztésre - az igen zött szerepel a fogyatékkal élõk kistérségi foglalkozta-
szûkös költségvetés miatt - az idén sem kerül sor. Re- tása.
ménykeltõ lehet azonban, hogy sikeres pályázat esetén a Folytatjuk a tavaly elkezdett minõségbiztosítási
központi óvoda külsõ tatarozására nyílik lehetõség. munkát, mely érinti az óvodán kívül az óvoda partnereit 

Augusztus közepétõl azonban megkezdõdik a szak- is, mint a szülõket, fenntartót, iskolát, támogatóinkat, 
mai felkészülés a 2005/2006.-os nevelési évre. A 7 cso- stb.
portot 172 beírt kisgyermekkel tudjuk indítani. 46 új be-
írt gyermek jelentkezett, melybõl 4 elõjegyzést nyert. Földházi Julianna

Nagycsoportosaink száma: 65, ebbõl tanköteles korú 55 vezetõ óvónõ

Vannak reggelek, amikor könnyekkel küszködve szo-
rítod anya kezét az óvoda ajtajában. Ám a hosszú szünet 
egy-két hetes varázsa után bizonyára sokótok unatkozik 
már!

Kevés anyagszükséglet és némi felnõtt segítség kell 
csupán egy tetszetõs szélforgó elkészítéséhez. Mielõtt a 
forgót a szabásminta alapján kinyírod, a fehér papírra 
cseppents különbözõ színû temperát, és szívószállal 
fújd azokat széjjel. A látvány csodálatos!

A színes lapból fantáziád segítségével sok mást is 
nyirkálhatsz (pl. pillangó, virág, stb.)

JÁTSSZUNK, BARKÁCSOLJUNK!
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Gézengúz tábor Pilismaróton

Az oldalt szerkesztette Parázsó Katalin

A nyári vakációd hogyan telik? Voltál már a nagyiéknál nyaralni, a Balatonon, a  hegyekben vagy netalán 
anyáékkal a tengerparton? Vagy T e is voltál az alsó tagozatosokkal a pilismaróti G ézengúz táborban? Akkor 
biztosan emlékszel a négy remek csapatra: a Vagányokra, a Kalandorokra, a Vasmacskákra, na és természete-
sen az Aktívakra, akik egész héten változatos  vetélkedõkön mérettettek meg (rókavadászat, számháború,  Ki 
nyer ma?).

Június és július fordulóján 2 9  kisdiák és 5  kísérõ felnõtt  (Dóráné N agy S zilvia, Kovácsné P alócz  Márta, 
T runkóné Kolozsi Z suzsa, dr. Bagi Imre és Herczeg G yula) vert tábort a Dunakanyarban.  Már az elsõ napon 
fantasztikus élményekben lehetett részük a  csemetéknek, hiszen a zebegényi F arkas  Vince bácsi Hajózástör-
téneti gyûjteménye sok-sok csodát tartogat  az odalátogatóknak. Kis hazánk e  festõi tájegysége rengeteg látni-
valóval csábította el a táborlakókat.  Mátyás király visegrádi palotája, a  F ellegvár, a S alamon-torony, a 
N agyvillámi-kilátó, a Duna parti hajótemetõ,  Esztergomban a vár is a program részei voltak. Az esztergomi 
Bazilika kupolájából átkukucskálhattak a bátrabbak P árkányba, majd a Mária Valéria-hídon átsétálva már 
szlovák levegõt szippanthatott a táborozó csapat. T ermészetesen a kirándulások mellett jutott idõ a pihenésre 
is. Kézmûves foglalkozásokon a tábori  emlékeitek 

nagyon szépre sikerültek - a  fotókeretbe ugye a tábori csoportkép kerül majd -, a G ézengúz olim-
pián pedig az is kiderült,  hogy kik a leg-legek ugráló  kötelezésben vagy például dekázásban.

A változatos programok a szülõi befizetéseken túl  az Abádszalóki G yermekekért 
Közalapítvány, az Abádszalók S portjáért és Kultúrájáért Alapítvány, az iskolai 
Diákönkormányzat, a P olgármesteri Hivatal, S zabóné L ázár T ünde és dr. Vadai Á gnes ország-

gyûlési képviselõ (az esz-
tergomi egész napos 
kirándulás költségeit 
fedezte) támogatásával 
valósulhattak meg. 
S egítségüket ezúttal is 
köszönjük.

Ha kedvet kaptál T e is 
kedves olvasónk a tábori 
kalandokhoz, akkor 
jövõre gyere velünk tábo-
rozni. Hogy hová? Az 
rövidesen kiderül.

L é tai L ev ente
rajza

KÍNOS KÉRDÉSEK
J ut' eszembe a visegrádi vár és az ott található P anoptikum. Középkori 

kínzóeszközöket láthatunk ott, de aki nem szívesen foglalkozik ilyen szörnyû 
dolgokkal, az is használja ám a kínvallatások szörnyûségét tükrözõ szavakat. Ugyanis 
szókincsünk alakulására is jelentõs hatást gyakoroltak a középkori borzasztó kínzó, 
megtorló jellegû büntetések. Bizonyára voltál már elcsigázott valami miatt, vagy 
felcsigázott egy-egy várakozástól. Akadt talán már olyan titkod is, amit fogóval sem 
tudtak volna kiszedni belõled, vagy körömszakadtáig ragaszkodtál valamihez. 
Hányszor halljuk, hogy szíjjat hasítanak a hátunkból vagy akár még hátra is kötnék a 
sarkunkat.

Ezen szólásmondások mind-mind büntetõjogi nyelvemlékeink, például a csigán való 
vallatásnak egyik mozzanatára, a tüzes fogóval való szenvedtetésre vagy az elítéltnek 
addig való szorítására utalnak, amíg a körme le nem szakadt. Akire pedig azt sütik rá, 
égetnivalóan rossz, az is köztudott, hogy a 
boszorkányokat máglyán égették meg, így ez a 
mondásunk innen származik. De nyugi, már 
Könyves Kálmán királyunk is megmondta, hogy 
„márpedig boszorkányok nincsenek”. Biztosak 
lehetünk abban, hogy szerencsés korban élünk 
olyan szempontból, hogy napjainkban ezek a 
kifejezések nem a gyakorlatban, kisebb-nagyobb 
vétkeink megtor lásaként ,  hanem csak 
nyelvünkben élnek tovább.

Agytorna kicsiknek és nagyoknak
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Augusztus 29-30-31.   14 órától 18 óráig TANKÖNYVÁRUSÍTÁS
Szeptember 1.    8 órakor TANÉVNYITÓ
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Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...

meg, vagy falugazdászi irodában beszerezhetõ. A cikk A 2005 évi anyatehén támogatásról.
megírásakor még nem rendelkeztem nyomtatványokkal 

Az elõzõ havi újságban írtam a húsmarha-tartás támo-
(2005-07-26).

gatásról és az anyatehén támogatásról. A húsmarha-tartás 
A betakarítás, terméskilátások.támogatásának nincs határideje, egész évben beadható a 

vágást megelõzõen.Atámogatási igény a K5700 támoga- Az eddig eltelt több mint félév alatt összesen 476 mm 
tási kérelem benyújtásával lehetséges. A támogatás mér- csapadék hullott, ebbõl júliusban 135 mm. Az elmúlt év 
téke állatonként 145,25 euró, de legfeljebb 34 862 Ft. A ugyanezen idõszakában összesen 316,5 mm csapadék
tavalyi támogatási rendelettõl eltérõ az anyatehén-tartás hullott, ebbõl az utolsó hónapban július 26-ig 20,5 mm 
támogatása. Anyatehenenként 130,21 euró, de legfeljebb (saját mérés alapján). Egy körkérdéssel kerestem meg 
31248 Ft igényelhetõ. A júliusi cikkben megjelentek több mezõgazdasággal foglalkozó termelõt, válaszaik 
megváltoztak, pontosításra kerültek, ezért a változásokat július 25.-26.-án hangzottak el. Ezeket a válaszokat pró-
írom le a következõkben. báltam meg összefoglalni.

A támogatás feltételei között szerepel a minimum 3 Mit vár a betakarítástól, milyen eredmény várható a 
állat korlátozás. Az állat fajtájának hústípusú vagy kettõs nyári betakarítású növényektõl?
hasznosítású típusba kell tartoznia. Az állatok koránál a Nagy Zoltán a Szalóki Szolgáltató KFT ügyvezetõje:
postára adás idõpontja a döntõ, az az állat támogatható Az õsz árpa betakarítását már befejeztük, az átlagter-
mely legalább 8 hónapos korú. További feltétel, hogy a més jó, a káposztarepce betakarítása szintén 
tenyészet hatósági állatorvossal igazoltan gümõkór-, befejezõdött, 33 q/ha átlaggal, ez jó eredmény. Az õszi 
brucellózis- és leukózis-mentes kell legyen. A birtokon búza jobb eredményt mutat, 50  60 q/ha az eddig betaka-
tartás feltétele pedig legalább a támogatás postára adási rított területeken, a betakarításnak félidején tartunk. Az 
idõpontját követõ 6 hónap. A támogatási kérelem 2 rész- õszibúza minõsítése összességében olyan 50-50 %-os 
bõl áll. A K5600 vagy K5601 fõlapból és a K5602 betét- képet ad, jó minõség és gyenge eredmény is akad. A csa-
lapból. A helybeli termelõknek a K5600-as fõlapot kell padékos július rontott a sikértartalmon és a sütõipari érté-
kitölteni, mely a legfeljebb 120 ezer kg tejkvótával ren- keknek nem minden búza felel meg, ezért van takarmány 
delkezõ termelõk részére van készítve. A fõlapon kell a minõség is. A felvásárlási áraink kombájntisztaságú 
hatósági állatorvossal igazoltatni a betegség mentessé- takarmány búza esetében 1550,- Ft + kompenzációs 
gét. A K5602-es betétlapon kell a tenyésztõ szervezeti iga- felár, vagy ÁFA. Az árpa esetében ugyanez 1700,- Ft + 
zolással a darabszámot igazolni. Az MVH csak a K5602 kompenzációs felár, vagy ÁFA.
betétlapon szereplõ tenyésztõszervezeti igazolást fogad- Réti József családi gazdálkodó:
ja el. Támogatási kérelemnek kizárólag a K5600-as fõlap Befejeztük az õszi árpa betakarítást, az átlagtermés 30 
és a K5602-es betétlap együttes beadása minõsül. A támo- q/ha, repce rossz minõségû területen került termesztésre,
gatási kérelem nyomtatvány csomagot a falugazdászi iro- a termésátlag ezért csak 24,5 q/ha. Az õszi búzáink 
dában lehet beszerezni. jobbak, az eddigi eredmények alapján 60-70 q-ás átlag 

A támogatási kérelmet 2005. július 15. és 2005. augusz- termést várok, de eddig a teljes õszibúza terület mintegy 
tus 15. között lehet benyújtani. A kérelmet csak postai 20 %-át takarítottunk be. A búza minõsége a sok csapa-
úton lehet benyújtani a területileg illetékes MVH megyei dék miatt jelentõsen csökkent, ez igaz a sikértartalomra 
kirendeltségen. Az augusztus 15-e után benyújtott kérel- és a terülékenységre is. A 30-31-es sikértartalom lecsök-
mek esetén az anyatehéntartás támogatásának összege a kent 24-25-ösre, hasonló romlás tapasztalható a 
késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre terülékenységi értékekben. A termést egyelõre tárolom,
kerül. A 25-ik naptári napon túli késedelmes benyújtás késõbb szeretném értékesíteni.
esetén a kérelem elutasításra kerül. Bakai József egyéni gazdálkodó:

További változtatás az extenzifikációs szarvasmarha- A tritikálé termésem közepes képet mutat, betakarítás a 
tartási támogatás. Az extenzifikációs támogatásra azok a héten következik, remélem 35-40 q/ha között alakul, elõzõ 
termelõk jogosultak, akik hízottbika-tartási, vagy anyate- évben jobb volt. Sajnos ennyi csapadék mellett vízállások 
hén-tartási támogatásban részesülõ állattal és takarmány- jelentek meg, így a mennyiség és minõség is gyengébb az 
termõ területtel együttesen rendelkeznek. Fontos kritéri- elõzõ évnél. Az értékesítési ár viszont rosszabb a tavalyi 
um azonban, hogy a takarmánytermõ területre vonatkoz- árnál, most 1450,- Ft + ÁFA-ért tudom eladni. A vetõmag 
tatva az állatsûrûség nem haladhatja meg az 1,4 ára 5500,- Ft volt ÁFA nélkül, melyet áruhitelre vettem, 
állategység/ha mértéket. A támogatás összege 48,76 így végiggondolva nagyon alacsony az átvételi ár.
euró, de legfeljebb 11 702 Ft. A támogatási kérelem bea-

Krupa Istvándási határideje nem került meghirdetésre. A támogatási 
falugazdászkérelem nyomtatvány csomagot a termelõ postán kapja 
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Nyári sportesemények dióhéjban
Elõzõ beszámolóm végén felhívtam a figyelmét a kerültek elõtérbe, ugyanis nevezéses homokfoci csa-

Kedves Olvasóknak, hogy bár a labdarúgó bajnokság ták színhelyei voltak a szabadvizû strandunkon talál-
befejezõdik, a nyár folyamán több rangos labdarúgás- ható pályáink. Sajnos, az idõjárás nem kedvezett a 
sal kapcsolatos sporteseménynek lesz házigazdája tornának, szakadó esõben huszonegy csapat nevezett. 
Abádszalók. Örömmel írhatom, hogy a nevezõk között helyi csapat 

Ha valaki lemaradt ezekrõl az eseményekrõl, így is szerepelt, nem is rosszul, ugyanis a Szívós Bt. - Kun-
azoknak és azoknak is, akik részesei lehettek ezen hegyes a Trojka - Szolnok csapatai mögött harmadik

lett csapatunk. Csapatlétszámban és színvo-
nalban is nagyobb és rangosabb homokfoci 
tornának helyszíne volt a fentiekben említett 
létesítményünk. Ötvennégy csapat részvéte-
lével az Országos Bajnokság mérkõzései zaj-
lottak ragyogó nyári idõben.

A szépszámú közönség nagyszerû, élveze-
tes mérkõzéseknek voltak szemtanúi. A gyõz-
tes budaörsi Liver FC csapata vasárnap délu-
tán vehette át a kupát és az értékes UMBRO 
felszerelést ebben az évben is, csakúgy mint 
az elõzõ években már több alkalommal. Tér-
ségünkbõl a Szívós Bt. - Kunhegyes csapata, 
valamint a Nemzeti Étterem - Tiszafüred csa-
pata indult a tornán. Az elõzõ csapat a selejte-
zõkben sajnos búcsúzott, ám a tiszafüredi 
Nemzeti Étterem csapata ötödik helyezést ért 
el a rangos mezõnyben.

nagyszerû eseményeknek, szeretném felele-
veníteni a történéseket.

Mindjárt az „Abádszalóki Nyár 2005” sze-
zonnyitón egy minden igényt kielégítõ lab-
darúgó mérkõzésre került sor, ahol is egy 
újkeletû kezdeményezésre a Tisza-tó váloga-
tottja mérte össze tudását a Megye válogatot-
tal.

A megyei lapunk tudósított a mérkõzésrõl 
egy olyan fõcímmel, hogy ez a mérkõzés 
nagyszerû népszerûsítése volt a labdarúgás-
nak. És hogy kik is szerepeltek a 
csapatokban? Tizenkét település legjobb lab-
darúgóit vonultatta fel a két csapatvezetõi 
kar.A megye válogatott szakvezetõi: Sólyom 
Vilmos Szolnokról és Petyus János Martfû-
rõl.

Tisza-tó válogatott szakvezetõi: Ábrahám 
Tamás Tiszafüredrõl és Kovrig Zoltán A következõ újságszámunkban beszámolok a 
Abádszalókról. folytatásról, ugyanis még e sorok írásakor tombol a 

A mérkõzés végeredménye egy gólgazdag mérkõzé- nyár és az események is szépszámmal állnak elõttünk.
sen 4:4 lett, amit nagyon díjazott a szépszámú közön-
ség és mindenképp döntés kellett hozni a gyõztes Kovrig Zoltán
kilétérõl, amit büntetõrúgásokkal a megye válogatott 
nyert. Elõzõ eseményre két hétre a homokpályák 



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
F elh ívjuk  fig y elmü k et, h og y  szeptember h ónaptól az Istentisztelet V asárnap 11,00 órától

9  órak or k ezdõ dik Minden h ónap elsõ  pé ntek é n: 11,00 órától
Aug usztus 2 1-é n 10 órától Ú j k eny é ré rt való h álaadás, ú rvac sorás E g y h ázi ü g y ek  inté zé se az alábbi telefonszámok on:

Istentisztelet 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
E g y h ázi ü g y ek  inté zé se az alábbi telefonszámok on:

06 -7 0-4 5 9 -4 4 3 4

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

Augusztus 6-7. Dr. Vörös János Abádszalók,
( 06/30/9586-625 Darwin út 3.

(  59/355-214

Augusztus 13-14. Dr. Lõrincz József Tiszaszentimre,
( 06/30/9581-291 Fõ út 15/b.

(  59/356-202

Augusztus 20-21. Dr. Sinka Nándor Kunmadaras,
( 06/30/9258-653 Karcagi út 21/a.

(  59/327-830

Augusztus 27-28. Dr. Vörös János Abádszalók,
( 06/30/9586-625 Darwin út 3.

(  59/355-214

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a

Központi Orvosi Ügyelet
Abádszalók, Deák F. út 22. sz.

alatt található az Egészségház épületében az Autóbusz 
pályaudvar mellett.

Telefonszáma: 355-303
Ügyelet 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.

HIRDETMÉNY
Abádszalók Nagyközség Polgármesteri Hivatala közhírré teszi, hogy az 

országos állat és kirakodóvásár
2005. augusztus 28-án

(vasárnap) kerül megrendezésre, az Abádszalók, Füredi és J ózsef 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


