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Tanévnyitóhoz
Jelentem a kedves Szülõknek, hogy Óvo- hogy a családok is kivétel nélkül ezt érez-

dánk és Általános Iskolánk felkészülten zék. Ifjúkoromban sokat hallgattam a
várja a tanévkezdést. A legszükségesebb Bikini együttes egyik nótáját, amelynek a 
ka rb an ta rt ás i mu nk ák el vé gz és re refrénét Nagy Feró így énekli: „… valami-
kerültek, a nevelõállomány hiánytalan. kor én lettem volna a jövõnemzedék…”. 
Önkormányzatunk meghozta a fenntartó Az én nemzedékemnek és még az utána 
jogán azokat az intézkedéseket, melyek a jövõknek is az a feladata, hogy alkosson, 
gyermekintézmények mûködésének tör- keményen dolgozzék, neveljen utódokat. 
vényi kere te i t ha tározzák meg. Egyszer majd, nem is olyan sokára ez a fel-
Jóváhagyottak a nevelési programok, a adat a tietek lesz, diákjaink. Valamikor mi 
belsõ szervezeti szabályzatok, a tantervi is voltunk a jövõnemzedék. Akkoriban 
órafelosztások. Önkormányzati döntés- azonban mi is elmulasztottunk egy sor 
háttér biztosítja a mûvészeti iskolai okta- dolgot, aminek most jó hasznát vennénk. 
tás kibõvítését, új állapotba helyezését. A Pl.: magam részérõl nagyon sajnálom, s 
Képviselõ-testület döntött arról, hogy 1,3 itteni mûködésemben különösen hiányzik
millió forinttal önmaga is differenciáltan a nyelvismeret.
támogatja a szülõk beiskolázási feladatait. Most ti vagytok a jövõnemzedék. Most 
Ettõl persze tudjuk, hogy maradnak még tietek a pálya, hogy a lehetõ legjobban fel-
gondok annak ellenére, hogy nagyon készülve vághassatok neki, aztán középis-
komolynak mondható az az állami kolai éveitekhez, majd a felnõtt élet hét-
támogatás, mely különbözõ csatornákon köznapjaihoz. Ezt komolyan kell venni, 
keresztül a tanévkezdést segítve eljut a csa- komolyan a fenntartónak, komolyan a
ládokhoz. családnak, de nektek is. Ugyanis nemcsak 

Atelepülés elsõszámú választott vezetõ- a saját jövõtök vagytok, de a városé is. „A 
jeként kicsit minden gyermekért felelõs- Ma vagy a Holnap Tegnapja” - állítja egy 
nek is kell lennem, ezért megragadom az másik õskori sláger. Egy pillanatra se
alkalmat arra, hogy kifejezzem köszöne- tévessze ezt senki szem elõl.
temet a pedagógusok és ott dolgozók mun- „Akár egy kismedencébe esünk bele,
kájáért úgy, hogy közben diákjainkhoz is akár az óceán közepébe, mindenképpen
szóljak. „Nincs már olyan mondás, amit úsznunk kell” - mondja Platón, a görög böl-
korábban nem mondtak volna” - állítja az cselõ. Kezdõdik a tanév a maga tengersok
egyik szereplõ, egy régi történetet elmesé- munkájával, tengernyi elvégezni való fela-
lõ színdarab bevezetõjében. Pedig men- datával. Javaslom, kezdjünk neki jó kedv-
nyivel könnyebb volt a helyzet 2000 esz- vel és ússzunk, hogy az évzárón elégedet-
tendõvel korábban. Sehol egy William ten mondhassuk mindannyian: az idei évet 
Shakespeare, egy Arany János, vagy is jól megúsztuk.
József Attila. A történelem, az irodalom, Ehhez pedig sok sikert, kitartást, jó kedv-
sõt a matematika, a fizika és a kémia is vel végzõ munkát kívánok a fenntartó
20 00  es zt en dõ ve l r öv id eb b v ol t. Önkormányzat nevében a gyermekintéz-
Könnyebb volt hát mûvelt emberré válni. mé ny ei nk mi nd en pe da gó gu sá na k,
Ma más feladatok állnak tanulóifjúságunk dolgozójának, gyermekeinknek.
elõtt. Ennek a kihívásnak most a jövõ érde-
kében diákjainknak kell megfelelni úgy, Bordás Imre
hogy biztosan maguk mögött tudhatják polgármester
nevelõik õszinte segítõszándékát és kell, 
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Képviselõ-testületünk augusztus 18-án soros ülést tar- újság hasábjain lehet informálódni. Köztéri alkotás elhe-
tott. Tekintettel, hogy az utolsó tervezett testületi ülés lyezésérõl döntött testületünk, ugyanis Csikós Nagy
május 17-én volt, a mostani ülésre 20 napirend került a Márton Abádszalókról elszármazott faszobrász felaján-
„honatyák” elé. Elsõ két napirendben költségvetésrõl lotta szülõfalujának, hogy elkészít egy emlékhelyet a 
szóló elõterjesztéseket tárgyalt testületünk, melynek városavatás tiszteletére.
keretében egyrészt módosította a 2005 évi költségvetési Kettõ, ingatlanhoz kötõdõ elõterjesztést is tárgyalt
rendeletét, majd elfogadta az elsõ félévi költségvetés testületünk, melyben egyrészrõl a sportpálya mögött 
végrehajtásáról készített elõterjesztést. A beszámolóból (hajó bérbeadással hasznosított terület) biztosított
kitûnt, hogy önkormányzatunk nehéz anyagi körülmé- ingyenes vagyonátadással területet rendõrségi épület
nyek között gazdálkodott az elsõ félévben, érezhetõ volt elhelyezésére, tekintettel arra, hogy önkormányzatunk
a 98 millió forint költségvetési hiány. A képviselõ- régóta foglalkozik a rendõrség elhelyezésével. A
testület a továbbiakra is szigorú és következetes gazdál- Belügyminiszter Asszony látogatásával ismét elõtérbe
kodást határozott meg, mivel érezhetõen nem sikerül az került ezen megoldási lehetõség.Arendõrség elhelyezé-
év végére a költségvetési hiányt kigazdálkodni. sére több ingatlan is szóba került, míg végül a testület 

Harmadik napirendben beszámoló hangzott el a ezen területet jelölte ki úgy, hogy a felmerülõ ÁFA-t,
Gondozási Központ tevékenységérõl. A testület elisme- másrészt a területen áthúzódó elektromos hálózat kivál-
rõen szólt a Gondozási Központban dolgozók áldozatos tását a Belügyminisztérium költségére kell megoldani.
munkájáról, megállapította, hogy az egyik legjobban Másrészt döntött testületünk a Május 1. utcai bérlakások 
mûködõ önkormányzati intézményünk. A településnek továbbépítésérõl. Mint arról már elõzõ lapszámainkban 
továbbra is nagy szüksége van a gondozást igénylõk is tájékoztattuk az olvasókat, közbeszerzési eljárás ered-
körébe az intézmény mûködtetésének. ményeként a buszpályaudvart felépítõ MAZUG Kft-vel 

Továbbiakban több kisebb jelentõségû napirend került kötöttünk szerzõdést a hét darab bérlakás megépítésére. 
képviselõ-testület elé, nevezetesen módosította az intéz- A cég anyagi helyzete megrendült, ellene csõdeljárást 
ményi térítési díjakról szóló rendeletet, ütemezte az kezdeményeztek, így a kivitelezést folytatni nem tudja.
„Abádszalóki Nyár” 2006 évi pályázat önrészét, majd Kissé kényszerhelyzetbe került önkormányzatunk.
csatlakozási szándékát fejezte ki a megyei szennyvízke- Abban az esetben, ha nem fejezzük be a beruházást 
zelési programhoz. Módosította a Gondozási Központ december 31-ig, félõ, hogy elveszítjük a támogatást és 
Házirendjét, Mûködési Szabályzatát , az Óvoda vissza kell fizetnünk a már igénybe vett 30 millió forint 
Szervezeti Mûködési Szabályzatát, valamint elfogadta állami hozzájárulást. A 2004-ben megkötött kivitelezõi
az Általános Iskola 2005/2006 évi tantárgyfelosztási ter- szerzõdéshez képest most 15 millió forinttal több a kivi-
vét. Pályázat benyújtásáról döntött testületünk, melyben telezõi összeg, amit önkormányzatunk fejlesztési hitel
az Önkéntes Tûzoltó Köztestület szerállományának és felvételével teremt elõ. A többletköltséget kártérítési
technikai eszközeinek cseréjére vállalta az önrész bizto- igény érvényesítésével kívánjuk a volt kivitelezõn
sítását 2008. évre. behajtani.

Beiskolázási segélyezésrõl döntött testületünk, mely- Továbbiakban tájékoztatót hallgatott meg testületünk 
ben 1,3 millió forint összeget biztosít a családok beisko- a termálprojekt helyzetérõl. A vezérigazgató tájékozta-
lázásával kapcsolatos költségeihez, így 300 ezer forint tása szerint elõrehaladott tárgyalásokat folytattak mind a
az abádszalóki általános iskolai tanulók részére, 1 millió beruházás finanszírozása érdekében, mind pedig a beru-
forint pedig a továbbtanuló gyermekek részére differen- házás üzemeltetése érdekében. Remény van arra, hogy a 
ciáltan kerül kiosztásra, mely összeg felosztásáról eseti termálberuházás kivitelezése ténylegesen 2006 nyarán
munkacsoport dönt, melynek tagjai az iskolai gyermek- megkezdõdhet. A továbbiakban zárt ülésen folytatta
védelmi felelõs, tankönyvfelelõs, az alsó és felsõ tago- munkáját testületünk, melyrõl csupán annyit áll módom-
zatos igazgatóhelyettes, gyámhatóság dolgozója. ban közölni, hogy két fõ részére „Abádszalókért Díj”-at 

A Polgármesteri Hivatal Gyámhatósága elkészíti és adományozott testületünk, melynek átadására október 
biztosítja a támogatás kérelmének benyújtására szolgáló 1-jén a városavató ünnepség keretében kerül sor. Utolsó 
formanyomtatványt, gondoskodik annak közzétételérõl, napirendként tájékoztató hangzott el a két testületi ülés 
a kérelmezõk határozattal történõ kiértesítésérõl, vala- között történt fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
mint a kifizetési jegyzék elkészítésérõl.

Jóváhagyta az október 1-jére tervezett városavató Ballagó László
ünnepség programtervét, melyrõl részletesebben az jegyzõ
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Tájékoztató
Abádszalók Nagyközség Képviselõtestületének munkájáról
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ELHUNYTAK

Holobán Sándorné (Csonka Anna) 77 éves

Mészáros Károlyné (Varga Erzsébet) 69 éves

Farkas Károlyné (Nagy Csikós Etelka) 94 éves

Gacsal Lajosné (Holocsi Irén) 91 éves

Sándor Istvánné (Szivák Lenke) 87 éves
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FELHÍVÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy a kötelezõveszettség elleni eboltás idõpontjai a következõk:

Idõpont Abádi daráló Szalóki vásártér Malom fogadó

2005. szeptember 6. de. 9-12, du. 14-17 - -

2005. szeptember 7. - de. 9-12, du. 14-17 -

2005. szeptember 9. - - du. 15-16

2005. szeptember 13. de. 9-12, du. 14-17 - -

2005. szeptember 14. - de. 9-12, du. 14-17 -

2005. szeptember 16. - - du. 15-16

Minden 3 hónapnál idõsebb eb oltása kötelezõ. Kérjük a harapós ebeket szájkosárral felvezetni, és az 
oltási könyvet hozzák magukkal a tulajdonosok.

Az oltási díj 1.500 Ft/eb, mely a helyszínen fizetendõ.

A kötelezõ veszettség elleni eboltást elmulasztó tulajdonosok szabálysértést követnek el, amely a 
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 113. § (1) bek. alapján 50.000 Ft pénzbírsággal sújtható.

A 81/2002. (IX.04.) FVM rendelet 8. § (2) bek. szerint évente egyszer kötelezõ az ebek belsõ élõsködõ 
(bélgiliszta) elleni gyógykezelése. Díja: 100 Ft/10 kg testtömeg. A tabletta a helyszínen megvásárolható.

Polgármesteri Hivatal
Abádszalók
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Megkérdeztük a polgármestert...
… a várossá válás ünnepi programjáról

Polgármester Úr! A Képviselõ-testület 2005. augusztus - Szavalat - Bitskey Tibor színmûvész Bornem-
18-i ülésén tárgyalta a városavató ünnepség program- issza Endre: Kötõdés c. versét mondja el
tervét, s ezt elfogadta. Mit lehet tudni az elõkészületekrõl? - Bordás Imre polgármester köszöntõje

- Dr. Szili Katalin, az Országgyûlés Elnökének 
Korábban döntött testületünk arról, hogy Tisza-Abád és városavató ünnepi beszéde

Tisza-Szalók egyesítésének évfordulójához közeli idõpontban, - Városavató oklevél és a város kulcsának ünne-
október 1-jén rendezi meg az ünnepséget, s arról is, hogy Dr. pélyes átadása-átvétele
Szili Katalin a parlament házelnöke lesz a városavató díszven- - Ereklyék megszentelése
dége. A mostani ülésen elõször is elviekben megfogalmaztuk, - Köszöntõ beszédek (megyei vezetõ, két ország-
hogy nem hivalkodó ünnepséget szervezünk, de azt is, hogy gyûlési képviselõ, lengyel testvértelepülés
egy település életében egyedülálló alkalom e jövõt formáló képviselõje, egy környékbeli település részérõl)
döntés, ezért azt igényesen szervezzük meg. Valamivel koráb- - „Abádszalókért Díj”-ak átadása
ban már a Hivatalban felállt az a munkacsapat, amely meg- - Szolnoki Bartók Kórus rövid mûsora
kezdte az elõkészület munkálatait, s a mostani testületi döntés - Szózat (a fúvószenekar elõadásában).
után gõzerõvel megkezdõdik majd a feladatok operatív végre- 16.00 órától a sportpályán felállított szabadtéri színpadon kul-
hajtása. Eldõlt, hogy a rendezvényt a sportpálya mellett felállí- turális mûsor:
tandó színpadnál tartjuk majd, s rossz idõ esetére alternatív - helyi amatõrök fellépése (Csillaghúr Népdalkör,
megoldásként rendelkezésre állhat iskolánk tornaterme. Érke- Nyugdíjas Klub, iskolások mûsora)
zett felajánlás az Abádszalókról elszármazott Csikós Nagy Már- - tangóharmonika zenekar mûsora
ton faszobrásztól, hogy az ünnep tiszteletére egy alkotást fela- - István a király (részletek)
jánl a településnek. A Képviselõ-testület ennek elfogadásáról - tûzijáték.
döntött, melynek alapján az iskola „A” épülete elõtti parkban 
felállítunk majd egy olyan köztéri, fából készült alkotást, mely- 2005. október 2. (vasárnap)
nek egyik oszlopán a Tisza-Abád és másikján Tisza-Szalók feli- 11.00 óra: Érseki emlékmise a katolikus templomban
rat szerepel majd, s a két oszlopot összefogva a korábbi telepü-
lések egyesítési évszáma, 1896 lesz elhelyezve. Kísérõ rendezvények

A kompozíció mellett utalás történik majd a városavató idõ- - A hivatal nagytermében a könyvtár által szervezett „Múlt és 
pontjára is. A testületi ülés elõtt természetesen az elõkészületi jelen” kiállítás
munkák során történtek már egyeztetések abban, hogy - Az Általános Iskola aulájában az iskola és az óvoda által 
Abádszalókra jöjjön a Honvéd Fúvós Együttes, készüljenek meghirdetett gyermekrajz-kiállítás.
idõben meghívók, egyeztetve legyen a program lényege az 
egyházakkal, a várható közszereplõkkel. Természetesen a szervezés során ebben még elõfordulhatnak 

Testületi ülésünkön döntöttünk az „Abádszalókért Díj” ado- kisebb módosítások, erre legyünk figyelemmel.
mányozásáról is, mely most még legyen titok, derüljön majd ki 
az ünnepségen. A testületi ülés után mik a legfontosabb teendõk?

A sokirányú elõkészületek után emellett hogyan néz ki a Abból bizony van bõven. Mire e cikk megjelenik, már jóval 
városavató rövid programterve? túl leszünk azon az operatív megbeszélésen, ahol jóváhagyjuk 

az ünnepség személyre szabottan elkészített forgatókönyvét. 
2005. szeptember 30. (péntek) Az egyik legfontosabbnak tartom, hogy lakosságunkhoz idõ-
17.00 óra Író-olvasó találkozó a könyvtárban. ben eljusson az a meghívó, amit külön figyelmességgel úgy ter-

Téma: Dr. Nemes András „Jász vagyok vezzük kézbesíteni, hogy minden család, minden ház nyomdai-
Szolnokon” címû kötete alapján a Dr. Laki Kál- lag elkészített, személyre szólóan megcímzett meghívót kap
mánnal foglalkozó fejezetek abádszalóki bemu- majd. Ez a meghívó terveink szerint szeptember közepéig eljut 
tatása lakosainkhoz.

Képviselõ-testületünk nevében e cikkben is minden 
2005. október 1. (szombat) VÁROSAVATÓ abádszalóki polgárt tisztelettel várok a városavató ünnepsé-
Helyszín: sportpálya mellett günkre. Fontos feladat, hogy legtöbb területre megtaláljuk a 
9.00 óra: A Szolnoki Légierõ fúvószenekarának menet- és munkánkat segítõ szponzorokat, melyekben több területen már 

térzenéje pozitív intézkedés történt. Fontos, hogy Képviselõ-testületünk 
10.00 óra: Emlékhely avatás az Általános Iskola „A” épüle- tagjai tiszteletdíjukat a városavató vendégfogadásához ajánl-

te elõtti parkban ják fel.
11.00óra: Ökomenikus istentisztelet az abádi református 

templomban Köszönöm a beszélgetést!
14.00 óra: VÁROSAVATÓ ÜNNEPSÉG

- Himnusz (a fúvószenekar elõadásában) Kocsis Jánosné
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Augusztus 20-án Nemzeti Ünnepünk alkalmával településünkrõl Örömmel értesültünk arról, hogy több évtizedes tanítói munkájá-
négyen vettek át kitüntetést, amire igazán büszkék lehetünk. ért Kiss Andrásné a Néprajzi Múzeumban Magyar Bálint oktatási

Az Iparmûvészeti Múzeum aulájában Dr. Bozóki András kulturá- minisztertõl vehette át a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt
lis miniszter Wlassics Gyula díjat adományozott 30 éves könyvtáro- kitüntetést ezen a jeles napon. Hogy emlékszel vissza az elmúlt 

si munkája elismeréseként évekre?
Nagy Bertalannénak. Kunmadarason születtem, az általános iskolát ott végeztem, és a 

Hogyan kezdõdött a karcagi Gábor Áron Gimnáziumban érettségiztem. Ez a gimnázi-
könyvtárosi pályafutásod? um tudásban sokat nyújtott nekem, remek tanárokkal, nagyon jó ma-

Nagyon nagy meglepe- gyar szakos osztályfõ-
tés, öröm és megtisztelte- nökkel és a hatvanas
tés számomra ez a kitünte- évek talán legszigorúbb 
tés. Mindenek elõtt tiszte- erkö lcsû kollégiumá-
lettel köszönöm Polgár- val. Ezek az évek máig 
mester Úrnak, munkatár- nagy nyomot hagytak
saimnak és családomnak, b e n n e m , a m i t o t t
ugyanis a kitüntetés soha tudásban, nevelésben
nem egy ember érdeme, kaptam számomra örök-
így lélekben mindan- remeghatározóak.
nyiukkal osztozom ezen a Bár 18 évesen még
díjon. Sajnálom, hogy szü- nem vol t hat áro zot t
leim nem érhették meg ezt elképzelésem, hogy mi

a kitüntetést, õk már az égi mezõkrõl mosolyognak rám, de szeretõ szeretnék lenni, tanára-
lényük örökké biztató kedves mosolyuk mindvégig velem marad. im a pedagógus pálya fe-

Tiszaderzsen születtem, szeretetteljes családban nõttem fel, bol- lé irányítottak. Felvéte-
dog gyermekkort tudhatok magam mögött. Szüleim nagyon sokat liztem Szegedre a mate-
meséltek nekem, édesanyám nagyon szeretett olvasni, számtalan ma tika -f iz ika taná ri
verset tudott kívülrõl. Sokszor elmondta József Attila: Szeretném, szakra, viszont nem ér-
ha vadalma lennék c. versét, melynek igazi értelmét csak sokkal ké- tem el a kellõ pont-
sõbb értettem meg. Talán innen az indíttatásom a könyv és az iroda- számot, így kerestem
lom szeretete iránt. 1963-1975-ig az ÁFÉSZ-nél könyvelõként ezek után a tiszafüredi járásban állást. Itt találkoztam Steigauf Jó-
dolgoztam, majd 1975. májusában egyik napról a másikra lettem zsef késõbbi kollegámmal, aki invitáltAbádszalókra tanítani. Így te-
könyvtáros, vagy inkább könyvtáros palánta. Sáfár Jánosné Annus- hát a pályámat Abádszalókon kezdtem 1967. október 1-jén. Követ-
ka néni a Könyvtár akkori vezetõje olyan nagy szeretettel fogadott, kezõ évben felvételt nyertem a debreceni Tanítóképzõ Fõiskolára. 
hogy az elsõ perctõl kezdve éreztem, hogy én itt „itthon” vagyok. Aletelepedésemet meghatározta, hogy idõ közben férjhez mentem.
Igazi példát mutatott nekem emberszeretetbõl, s általa még jobban Azóta, immár 38 éve tanítom a betûvetésre és a számolás tudomá-
megtanultam tisztelni a könyveket. Mindig nagy szeretettel fogok nyára az itteni nebulókat. Azt, hogy a pályáról sosem vágytam el, ab-
Reá emlékezni. Munkám során sok kedves kollégával dolgoztam ban látom, hogy a gyerekekkel való foglalkozás ösztönös volt ben-
együtt, akik tudásuk legjavával igyekeztek a Könyvtár munkáját nem. Bár a tanórákra tudatosan készültem, de az órák hangulatát, 
elõbbre vinni. Sok segítséget kaptam a Tiszafüredi Városi Könyv- menetét mindig a pillanat adta.
tár és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár dolgozóitól, melyet ezú- Mai napig az az óra nyújt számomra élményt, amelyben a gyere-
ton is megköszönök. kek a fõszereplõk, a meghatározók, az ötletadók, s nekem csak a 

Sokat gondolkodtam azon, hogy talán nem véletlenül lettem „karmesteri” szerepet kell betöltenem.
könyvtáros. Édesanyám hagyta rám örökül József Attila 1990-95-ig kipróbáltam a felnõttek vezetését is - igazgatóhelyet-
vadalmafáját, átvitt értelemben a könyvtárat, ágain a termésekkel, a tes voltam - de rá kellett jönnöm, hogy a katedra, a tábla, a kréta, no 
könyvekkel. Ezeket a könyveket, irodalmi értékeket igyekeztem én meg általában 25 hangoskodó gyermek sokkal jobban vonz.
továbbítani kedves olvasóim felé. Úgy érzem, hogy sok Munkám során mindig nyitott voltam az új elképzelésekre,
„tálentumot” kaptam az élettõl, így felelõsnek éreztem magam módszerekre, így nagyon sok tankönyvcsaládot kipróbáltam. Az
ezek kamatoztatásáért, felhasználásáért. Eszköz voltam, közvetítõ, egyikrõl - a Hajdu-féle matematika tankönyvekrõl, különösen a má-
s mind azt, amit ajándékba kaptam Istentõl, a családomtól és sodik osztályos kötetérõl - próbatanítást végeztem és dolgozatban
embertársaimtól, azt tovább kellett adnom. Pályafutásom alatt sok fejtettem ki véleményemet. Ez a munka számomra neves zsûri álta-
ezer olvasót szolgáltam. Ha a mesével, az olvasással, a könyvek li szakmai elismerést hozott. (2000-2001 tanév: országos 2.
megszerettetésével elõ tudtam segíteni, hogy minél több helyezés)
harmonikus, kiegyensúlyozott gyermeki személyiség induljon ne- Természetesen most is nagyon boldog vagyok, hogy tanítói mun-
ki az életnek, a felnõtté válásnak, már megért könyvtárosnak lenni. kámat ilyen rangos kitüntetéssel ismerték el.

30 évi könyvtárosi munka után nyugdíjba megyek. Minden egyes 
könyvet és minden kedves olvasómat egyenként õrzök a szívem- Az Abádszalóki Hírnök Szerkesztõbizottsága és a magam nevé-
ben. ben gratulálok kitüntetettjeinknek és tovább sok sikert kívánok, il-

Életem, pályafutásom mottóját, hitvallását Remenyik Sándor köl- letve hosszú boldog nyugdíjas éveket.
tõ egyik versébõl választottam.

„Én Istenem, Te nagyon jól tudod: Nem kívántam soha sokat, Kocsis Jánosné
csak egy egészen kicsikét. Emberül és igazán élni.” Talán eddig si-
került.

Kitüntetettjeink
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJA A FÖLDMÛVELÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZ-
KITÜNTETÉSBEN részesült: TÉRIUM KOVÁCS BÉLA DÍJÁBAN RÉSZESÜLT:

Polyák Adrienn a Magyar Rádió Rt. Szolnoki Regionális és Nagy János az abádszalóki „Szalóki” Szolgáltató kft. ügyvezetõ
Nemzetiségi Szerkesztõsége szerkesztõ riportere igazgatója. A díjat a magán-, privát gazdaságok létrehozásában 

Pályáját történelem tanárként kezdte az abádszalóki Általános kiemelkedõ teljesítményt nyújtó személyek kapják.
Iskolában. 1993-ban a Magyar Rádió szolnoki szerkesztõségénél Nagy János 1960-tól 1964-ig az Abádszalóki Földmûvesszövet-
kezdett dolgozni, amely azóta is a munkahelye. Az általa feldolgo- kezetben dolgozott, majd 1964-tõl 1969-ig a Kenderesi és az
zott témák, riportjai, magazin mûsorai a társadalom élete iránti Abádszalóki ÁFÉSZ-nél kereskedõ volt. 1969-ben az Abádszalóki
érdeklõdését tükrözi. Lenin Mg. Termelõszövetkezetben helyezkedett el, ugyanebben az 

évben a Kunhegyesi Gimnáziumban érettségizett.
1981-ben kereskedelmi szakközépiskolai érettségit szerzett.
A Lenin Mg. Termelõszövetkezetben a kereskedelmi ágazat veze-

tõjeként dolgozott.
1992. évben 22 munkatársával szövetkezetet alakított, ahol 

1993. január 1-jétõl ügyvezetõ elnökként dolgozott. Szövetkezeté-
nek tevékenysége akkor 650 ha bérelt területre alapozott növény-
termesztés volt, ahol a munkát bérelt gépekkel végezték. Határo-
zott egyéniségének, céltudatos munkavégzésének köszönhetõen a 
gazdaság évrõl-évre fejlõdött. 1999. évben a szövetkezet Kft.-vé 
alakult át.

A társadalom és a helyi politika mellett az oktatás a kultúra és a 
túrizmus kérdéseit mutatja be leggyakrabban.

Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozásának idõsza-
kában egyre többet foglalkozott a csatlakozás kérdéseivel. 
Riportjaiban, tudósításaiban nem csak a friss információk 
közlésére, hanem a döntések hátterének, következményeinek 
bemutatására is nagy gondot fordított.

Sokat tett azért, hogy a lakosság legkülönbözõbb rétegeihez 
eljussanak a csatlakozással kapcsolatos információk. Az EU tagság 
elõnyeit és hátrányait egyaránt bemutatta.

A munkaszeretetének, elõrelátó képességének köszönhetõen Az Európa Magazin, az Európa Küszöbén, az Egy úton egy 
mára az általa vezetett társaság jelentõs vagyonnal bíró, meghatá-kenyéren címû mûsorsorozatok - amelyeket az ORTT- hez benyúj-
rozó munkahelyé vált. 2004. évben a saját tõke összege meghaladta tott nyertes pályázatát követõen készített az UNIÓS csatlakozásról 
a 350 millió forintot.napra kész tájékoztatást adtak az Európai Integrációs folyamatról.

Jelenleg 35-40 családnak nyújt a társaság biztos megélhetést, így Tevékenységét számos szakmai díjjal is elismerték.
munkája nem volt öncélú.Polyák Adrienn kimagasló színvonalú szerkesztõi, riporteri 

Tevékenysége, elért eredményei alapján a jövõ nemzedékének tevékenységéért, azért a munkájáért  amit az Európai Integrációs 
méltó példaképe lehet.folyamat bemutatása során, valamint az Európai Unióhoz történõ 

csatlakozás idõszakában végezett méltó a JÁSZ-NAGYKUN-
Szabó IstvánSZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJÁRA.

Kitüntetettjeink 2.
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A wellness mozgalom körülbelül 20 éve indult el vagyis az ember kénytelen tenni azért, hogy a 
világhódító útjára Amerikából. A mai rohanó világ- nagyobb terhelést az évek multával is elviselje.
ban egyre többen érzik szükségét annak, hogy Anyugati országokban egyre többen dolgoznak a
egészségük megõrzéséért idõt és pénzt áldozza- wellness szférában. A német piacon a wellness ma 
nak. már a leggyakoribb utazási motiváció. Ausztriában 

Magyarországon még csak most ismerkedünk az és Németországban a wellness szakemberek száma 
új fogalommal, ám remélhetõleg egyre több 3 év alatt megkétszerezõdött, és az elkövetkezõ 2-3 
szálloda, panzió tervezi szolgáltatásainak ilyenfaj- évben további sokszorozódásra lehet számítani.
ta bõvítését. Elõbb vagy utóbb minden vállalkozásnak fel kell 

Mit is jelent a wellness? ismernie, hogy hosszú távon csak az a dolgozó 
A wellness szó jelentését a képes jó teljesítményre, aki jól

magyar nyelv nem képes is érzi magát. Statisztikai szá-
egy szóval kifejezni. Körül- mítások szerint minden egyes
írható ugyan, hogy mit takar vállalati egészségprogramba
ez a manapság oly sokszor befektetett összeg háromszoro-
emlegetett fogalom: „ép test- sára térül meg.
ben ép lélek”, de ez még min- Mirõl ism erhetõ f el a 
dig csak a kifejezés mögött „wellness” turista?
húzódó tartalom egy részét A wellness turista, olyan ven-
fedi. „A wellness életmód dég aki sokat dolgozik, és 
azt ígéri, hogy tested nem egész évben nagy igénybevé-
lesz akadálya cél ja id telnek van kitéve. Igényli, hogy 
elérésének, alkatod adta 1-2 órányi autózással elérje úti 
kereteken belük, teljes mér- célját, és a legritkább esetben 
tékben élvezheted tested, fordul elõ, hogy 2 hétig marad. 
szellemed szabadságát, tejes Sokkal jellemzõbb rá, hogy 
életet élhetsz!” inkább többször utazik el 3-4 napra. Ezalatt gyor-

Elsõként a nyugati biztosítótársaságok fedezték san kipróbál mindent, amitõl felfrissülést remél.
fel a wellness kezdeményezésékben rejlõ lehetõsé- A wellness turista elõnyben részesít i a
geket. Hiába az orvostudomány gyors fejlõdése, a csendesebb, klub jellegû üdülõhelyeket, ahol lehe-
fejlett ipari társadalom velejárója lett a krónikus tõsége nyílik sportra, túrázásra, terápiák igénybe-
betegségek számának növekedése. Ennek köszön- vételére.
hetõen nõtt a táppénz miatt kiesett munkaórák Ezekben a klubokban közösségek alakulnak ki,
száma, nagymértékben megemelve a munkáltatók az utazások motivációjává válik a klubtársakkal 
és a biztosítók anyagi terheit. Az amerikai biztosí- közös üdülés.
tótársaságok ma már jelentõsen támogatják az Lehetõségek:
aktív egészségmegõrzést. A wellness turizmus nem, vagy csak részben tar-

A wellness létjogosultságát az is alátámasztja, talmaz szezonhoz kötõdõ elemeket, ezért jó lehetõ-
hogy folyamatosan nõ a dolgozók közti szociális séget jelent a vendégforgalom ingadozásának mér-
verseny. Ha a piac szereplõi nincsenek jó séklésére is.
formában, sem egészségileg, sem lelkileg, nagyon 
kevés esélyük van a verseny megnyerésére. A
„nyugdíjas” állás fogalma ma már eltûnõben van, 
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Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna

Távlati lehetõségek a turizmusban
A wellness szolgáltatást nyújtó vállalkozásoké a jövõ



Kicsi f a lu b ó l v a ló  v e r s
Nagyváros, nagyváros, De van egy hû kutyám
Hol az út is járda, S két kicsi bárányom,
Ott szeretnék járni Búsulnék, ha tõlük
Én is óvodába. El kellene válnom.

Villamossal mennék, Talán még sírnék is,
Mikor esõ esne, Ha senki sem látja,
Cipõt sem pucolnék S ki járna helyettem
Minden áldott este. A mi óvodánkba?

Ellaknék én benned, Nagyváros, nagyváros,
Nagyváros, nagyváros, Ne csábíts te engem,
Mert a mi kis falunk Maradok holtomig,
Sokszor bizony sáros. Itt, ahol születtem!

(Kányádi Sándor)

Megkérdeztem a gyerekeket, Õk hallották-e már, McDonald's is lenne - egy jó nagy!” (Kalla A.)
hogy Abádszalók városi címet kapott? Tudják-e milyen 
egy város? Mondják el mit szeretnének, milyennek „Én aputól. Az igazi városban van olyan, hogy lámpa 
képzelik el Abádszalókot, mint A VÁROS. és ha piros meg kell állni, ha zöld akkor mehetsz. Az is jó 

volna ide valahová. Legyen egy olyan óvoda, ahol van 
„Én Pista papától hallottam, hogy Abádszalók már kiscsoport, középsõ, nagycsoport és az iskola. Akkor

város. A várost úgy rajzolnám le, hogy hosszú utakat, nem kellene elsétálni az iskoláig, hanem rögtön ott
sok házat, sok embert rajzolnék le.” (Fekete F.) lenne.” (Hazafi T.)

„Nénje mondta anyunak, hogy város lesz. Én a „Nekem anyukám mondta. Én már azt észrevettem,
konyhaajtóból hallgattam ki õket. Megváltozik minden. hogy a kis ABC színe megváltozott. Én egy nagy 
Akkor még több vendég lesz…” (Szabó D.) állatkertet is szeretnék még ide. De a városban mindig 

vannak emeletes házak és ide is jó lenne. Úgy, hogy mi 
odaköltöznénk és a miénket eladnánk. Lifttel kéne 
felmenni. Ide az óvoda közelébe jó lenne egy jó nagy 
kórház is, mert ha vészhelyzet lenne csak át kellene 
szaladni. Kellene egy másik tó is - amibe nem 
szemetelnek -, a madaraknak, libáknak, kacsáknak, 
halaknak, rákoknak, teknõsöknek!” (Áy R.)

Azt kívánom teljesüljenek ezek az igen komoly 
vágyak, s kívánom hogy ezek megvalósításában 
Õk, a felnõtté vált szakemberek rakják le az 
alapkövet!!!„Apától hallottam. Neki egy munkatársa mondta. 

Szerintem a házak fognak megváltozni, mert a városban 
sok emeletes ház van. J ó lenne, ha építenének 
játszóteret, hogy a gyerekek ott lehetnének! Szeretném, 
ha olyan lenne, mint Budapest, mert ott van állatkert.” 
(Szendrei T.)

„Én még nem hallottam. Most jöttem haza 
Budapestrõl, az is város. Ott utaztam vonattal, busszal, 
Metróval a föld alatt… Az is jó lenne ide! Szeretném, ha 
lenne mozi, mert Pesten is voltam. A legjobb lenne, ha A
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Elkészülni...

Az o ld a lt s ze r k e s zte tte  P a r á zs ó  K a ta lin

Indul a 2005/2006-os tanév. Reméljük mindannyian kipihenten, frissen vágtok neki az 
iskolaévnek. Iskolánk kis elsõsei kíváncsian várták már bizonyára a sulit, míg a 8. oszályosok 
számára is sok feladatot tartogat majd az iskolaév. Íme a tanév rendje:

2005/2006-os tanév: 2005. szept. 1 - 2006. jún. 1 5.
Õ szi szünet: 2005. okt. 31 - nov. 5.
Téli szünet: 2005. dec. 22- 2006 jan. 2.
Tavaszi szünet: 2006. ápr. 1 3-1 8.
Az egész iskolaévre minden diáknak, pedagógusnak kitartó, lelkiismeretes munkát kívánunk, 

amelynek biztosan meg lesz az eredménye.

Augusztus harmadik hetében tíz-tíz francia, német és abádszalóki gyermek táborozhatott a Tisza-tó partján a Tisza-tó Régió Ifjúságáért 
Egyesület jóvoltából. Ez a hét volt a zárása annak a három országot érintõ három éves projektnek, melynek során gyermekeink megismer-
hették a francia és német gyerekek mindennapjait, ellátogathattak a franciaországi Durban-ba, s a németországi Blankenheim-be.

Az egy hetes program során vendégeinknek gyönyörködhettek Budapest szépségeiben, ellátogattunk Hortobágyra, ahol többek között 
a Pusztai Á llatkerttel ismertettük meg õket. Az együtt töltött idõ alatt nem-
csak a nyelvi akadályokat igyekeztünk leküzdeni, hanem megpróbáltuk 
lakóhelyünket és szokásainkat bemutatni. Sétakocsiról tekinthették meg 
városunk nevezetességeit, kipróbálhatták a lovaglást, íjászatot, s a népi 
játék bemutató csoport segítségével magyar és más népek játékaival is meg-
ismerkedhettek. Felejthetetlen emléknek bizonyult a Babamúzeum 
megtekintése, valamint a kézmûves délután, amikor bõrkarkötõt, babát 
készíthettek, sógyurmázhattak. A legnagyobb élményt mégis a Szalóki 
népi- és sportjáték fesztiválon való felvonulás jelentette, melynek szá-
munkra - a sok színes program mellett - a legkiemelkedõbb eseménye az az 
egy órás mûsor volt, melyet a táborozó gyermekeink adtak. A számtalan 
érdekes program közül kiemelkedik még a szombati hajózás, banánozás és 
csúszdázás, valamint a két alkalommal megrendezett disco.

Eseményekben, élményekben gazdag hét van mögöttünk, s 
elmondhatom, hogy mindenki jól érezte magát itt a Tisza-tó partján függet-
lenül attól, hogy milyen nemzetiségû. Mi, abádszalókiak különösen büsz-
kék vagyunk arra, hogy jó házigazdái voltunk a három éves programot lezá-
ró utolsó egy hétnek. Örömünkbe szomorúság is vegyült, hiszen ez a búcsú 

pillanata is volt. A három év alatt idegenekbõl ismerõsökké, barátokká váltunk egymás számára. Megismertük egymás országát, 
szokásait, próbálgattuk megtanulni egymás nyelvét, énekét, táncát, azaz a program mottójához méltóan nyitott szemmel tekintettünk a 
világra.

Sáfár Lászlóné

Kalandtábor az Ipoly völgyében
Az alsó tagozatosok nyári táboráról az elõzõ számunkban olvashattatok, 

most pedig lássuk, merre jártak a felsõs diákjaink. A 30 táborozót négy fel-
nõtt (Nagyné Horváth Ibolya, Sáfár Mária, Somodiné Kis Beáta és Krupa 
István) kísérte el az Északi-középhegységben, a szlovák határ mellett 
található kis faluba, Ráróspusztára. Ez a környék is történelmi, természet-
földrajzi látnivalókban bõvelkedik, így egy percet sem unatkoztak a gye-
rekek. A nyári vakáció kellõs közepén rendkívüli történelem órán vehettek 
részt a hollókõi várban, a hon- és népismeret tantárgyat pedig az ófalu jut-
tatta a diákok eszébe. Szécsényben a Forgách-kastélyt és a ferences 
kolostort, Balassagyarmaton a Palóc Múzeumot látogatták meg, 
Ipolytarnócon pedig végigbarangolhattak az õslábnyomos lelõhely 
tanösvényén, valamint Mihálygergén az ivóvíz-elõállítás folyamatával 
ismerkedtek meg a gyerekek. Természetesen a nyári hõségben jól esett a 
strand hûsítõ vize. Milyen volt a tábor diák szemmel?

Trunkó Zsuzsa (8.a): „Nos, hát hogy is kezdjem? Nagyon tetszett a tábor 
és nemcsak a programok miatt! Nagyon szép volt a táborhelyünk és sok 
érdekes helyen jártunk. Sok mindent láttunk (kastélyt, kolostort, víztisztí-
tó üzemet, várat). A kirándulások mellett diszkóztunk, számháborúztunk, sportoltunk és az egyik este szellemeket kerestünk az erdõben. 
A tábori tevékenységünkért fabatkákat kaptunk, amiket az utolsó este válthattunk be. Persze a tábortûz sem maradhatott el. Az az egy 
dolog hiányzott, hogy olyan helyen voltunk, ahol nem volt térerõ a mobilunkon.”

A fantasztikus programokkal dúsított egy hét gyorsan elröppent. A táborozás költségeihez, a kirándulások megvalósításához a szülõk 
befizetésén túl hozzájárult az Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány, Abádszalók Sportjáért és Kultúrájáért Közalapítvány,
Diákönkormányzat, Pálóczi János KITE RT., a Polgármesteri Hivatal, az Abádszalóki Magán Erdészeti KFT, Oláh Csaba Pince KFT., 
Nagy Sándor vállalkozó. Támogatásukat köszönjük.
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Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...

nagysága évközben nem változik. A terület változása Gázolaj támogatás 2005-ben
esetén a regisztrált területre elszámolható a teljes támo-

A gázolaj támogatás minden évben elkülönül az ag- gatás. A bevallást a mezõgazdasági termelõ a munkafá-
rártámogatásoktól, mert ez esetben jövedéki adó visz- zis elvégzését követõ hónap 15-étõl (a kiállított számla 
szatérítésrõl van szó. A visszatérítést minden uniós dátuma, vagy teljesítés ideje) nyújthatja be az illetékes 
regisztrációval rendelkezõ mezõgazdasági termelõ vámhivatalhoz.
(õstermelõ, vállalkozó) és társas vállalkozások egya- Erdõgazdálkodó és szarvasmarha tartó termelõk a 
ránt igényelhetik a visszatérítést, a megmûvelt terület 2005-re vonatkozó adóigénylése 2006. január 15-tõl 
nagyságtól függetlenül. A támogatás szempontjából is a esedékes, azonban lehetõség van szarvasmarha esetén a 
regisztrációban szereplõ területnagyság meghatározó, negyedévenkénti elõzetes jövedéki adó visz-
mert csak a bejelentett területekre vehetõ igénybe. A gáz- szaigénylésre is. A negyedévente igényelhetõ adó visz-
olaj támogatás melléklete kell, hogy legyen az MVH szatérítés összege nem haladhatja meg az egészéves adó 
által visszaadott regisztrációs nyomtatvány másolata, visszatérítés egynegyedét. A támogatás igényléséhez 
valamint az EU csatlakozást követõen bevezetett VPID azok a termelõk nyújthatnak be gázolaj vásárlási 
szám igénylõ nyomtatvány. Ez a nyomtatvány a közös- számlákat, akik rendelkeznek a munkamûveletek 
ségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény alapján a elvégzéséhez szükséges erõ- és munkagéppel. A köl-
Vámhivatal az ügyfeleket nyilvántartásba veszi és nyil- csöngépekkel végzett munkamûveletek esetén írásbeli 
vántartja. A további igénylések esetén már nem kell ezt nyilatkozattal rendelkezzen a kölcsönvevõ arról, hogy 
a nyilatkozat nyomtatványt kitölteni. Aki 2004-ben már az adott erõ vagy munkagépet milyen idõszakban és 
igényelt gázolaj jövedéki adó visszatérítést, akkor ren- milyen mûveletre használhatja térítésmentesen. A ter-
delkezik egy HU kezdetû 10 számjegybõl álló VPID melõk másik nagy csoportja akik a mûveleteket szolgál-
számmal, ezt a számot kell feltüntetni a VPOP nyomtat- tatókkal végeztetik el és szolgáltatási számlákkal ren-
ványokon. A gázolaj jövedéki adó visszatérítés rendsze- delkeznek. Az utóbbi csoportba tartozó termelõknek a 
rét a 216/1997. (XII.1.) Kormányrendelet szabályozza. szolgáltatási számlán szereplõ mûveletekre és terület 
A gázolaj támogatás egész évben igényelhetõ a követ- nagyságokra számolható el a támogatás. Feltétele az 
kezõ mûvelési ágakban: szántó, kert, szõlõ, igénylésnek, hogy a szolgáltatási számlán külön fel kell 
gyümölcsös, gyep és erdõ. A támogatás igényelhetõ tüntetni a munkamûveletek elvégzéséhez felhasznált 
még a szarvasmarha állomány takarmány biztosítására gázolaj mennyiségét és beszerzési idejét. A számlán fel-
is. Az igénylést a Vám és Pénzügyõrség Országos tüntetett gázolajmennyiség csak a törvényben meghatá-
parancsnokság regionális központjainál (mi települé- rozott mértékig vehetõ figyelembe, ha a szolgáltatási 
sünk N yíregyházához tartozik) lehet igényelni a számlán több liter szerepel, akkor a rendeletben maxi-
V0003-as nyomtatványon. A bevalláshoz csatolni kell a malizált mennyiség elszámolható, a többi literre nem jár 
gázolaj vásárlásáról, vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás visszatérítés. Az elõzõ évben a 2004. 06. 01. után kibo-
igénybevételérõl az igénylõ nevére kiállított eredeti csátott számlára a szolgáltatónak fel kell tüntetni, hogy 
számlát. Továbbá a mezõgazdasági termelõknek az ille- a szolgáltatást mikor teljesítette, végezte el. A teljesítés 
tékes megyei földmûvelésügyi hivatal igazolását a ideje azért fontos mert a jövedéki adó visszatérítés mér-
figyelembe vehetõ földterület nagyságáról és a munka téke 68,- és 66,72 Ft/l között változott a gázolaj vásárlás 
elvégzésérõl. Az erdõgazdálkodóknak az illetékes erdé- napjától függõen. A 2005-ben kiadott számlák esetén 
szeti hatóság igazolását, ez csak 2006 januárjában kér- egységesen 68 Ft/l az adó visszatérítés mértéke.
hetõ. A szarvasmarhatartóknak a földmûvelésügyi hiva- A talajmûvelés, ami magába foglalja a szántást, 
tal igazolását a figyelembe vett tehén negyedévek végén tárcsázást, szárzúzást és a magágy elõkészítést és vetés-
lévõ létszámáról. zárást összesen 49 l/ha. A vetés 8 l/ha, növényápolás, 

Az igényelhetõ éves mennyiség a mezõgazdasági terü- mely a sorközmûvelést és a permetezést tartalmazza 9 
leteknél mûvelési áganként változik, így szántó esetén l/ha. Tápanyag kijuttatás (mûtrágyaszórás) 3 l/ha. Beta-
95 l/ha, kert, szõlõ, gyümölcsös esetén 200 l/ha és gyep- karítás 22 l/ha és a betakarításhoz tartozó szállítás 4 l/ha, 
mûvelési ágban 12 l/ha. Szarvasmarha esetében 85 ezek a mûveletek adják 95 l/ha összesen elszámolható 
l/év/db. A mezõgazdasági termelõ a szántó, kert, szõlõ, mennyiséget. A támogatási összeget ezer forintra kell 
gyümölcsös és gyepmûvelési ágban felhasznált gázolaj kerekíteni, így 500 Ft alatt támogatás nem igényelhetõ.
után a jövedéki adó visszatérítést munkafázisonként és 
együttesen is igényelheti. A 2005-re vonatkozó együttes Krupa István
igényét akkor nyújthatja be, ha a mûvelt földterület falugazdász
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A felkészülés idõszakában a focistáink!

Igaz, hogy elõzõ tudósításom alkalmával úgy pontveszteség nélkül, de errõl majd a következõ írá-
fejeztem be írásomat, hogy tombol a nyár, ám nem somban bõvebben tudósítom a TiszteltOlvasókat!
igazán voltam jó idõjárás jós, ugyanis a következõ Addig is megjelentetjük Abádszalók csapatának
nyári sportprogram alkalmával Tisza-tó Kupa õszi sorsolását, hogy mikor és kivel játsza
nagypályás labdarúgó torna alkalmával élvezhettük mérkõzéseit, amihez jó szórakozást, nagyszerû mér-
igazán a nyarat ezen a nyáron utoljára. kõzéseket és sok abádszalóki sikert kívánok.

A Tisza-tó Kupán hat csapat két csoportban cso-
portmérkõzéseken szerepelt. Az „A” csoportban 
Túrkeve, Csurgó és Nagyiván csapatai szerepeltek. 4. forduló, szeptember 3. (szombat), 16.00:
A”B” csoportban Fegyvernek, Tiszalök és Abádszalók- Jászárokszállás
Abádszalók csapatai mérték össze felkészültségü-
ket. 5. forduló, szeptember 10. (szombat), 16.00:

A csoportmérkõzések a vártnak és az erõviszo- Kunhegyes -Abádszalók
nyoknak megfelelõen alakultak. Az „A” csoportból 
elsõként a Somogy-megyei Csurgó csapata jutott 6. forduló, szeptember 17. (szombat), 15.30:
tovább, második a Túrkeve csapata. A”B” csoport- Abádszalók - Tiszaföldvár
ból Abádszalók elsõként, Fegyvernek másodikként 
került az elõdöntõbe. 7. forduló, szeptember 24. (szombat), 15.30:

Sajnos, nem sikerült csapatunknak a torna döntõ- Besenyszög - Abádszalók
jébe a bekerülés, ugyanis a Túrkeve csapatától 
kikaptunk, így 8. forduló, október 2.  (vasárnap), 14.00:
vasárnap délu- Abádszalók - Kunszentmárton
tán a harmadik 
helyért játszott 9. forduló, október 9. (vasárnap), 14.00:
„alakulatunk”. Jászladány - Abádszalók

A torna dön-
t õ j é b e n  e g y  10. forduló, október 15. (szombat), 14.00:
s z í n v o n a l a s Abádszalók - Fegyvernek
mérkõzésen a 
Fegyvernek csa- 11. forduló, október 23. (vasárnap), 13.30:
pata nagy küz- Jászapáti II. -Abádszalók
delemben verte 
meg az elõzete- 12.forduló, október 29. (szombat), 13.30:
sen esélyesebb- Abádszalók - Kun FC
nek tartott Túr-
keve gárdáját. A harmadik helyért lejátszott mérkõ- 13.forduló, november 5. (szombat), 13.00:
zésen vereséget szenvedtünk a csurgói fiúktól, így Martfû -Abádszalók
harmadik lett Csurgó, negyedik pedig a hazai 
legénység. Az ötödik helyért lejátszott mérkõzésen 14. forduló, november 12. (szombat), 13.00:
Nagyiván lelkes csapata megverte Tiszalök arany- Abádszalók - Jászfényszaru
lábúit és megszerezte az ötödik helyet a tornán.

Hiszem és vallom, hogy a torna kiválóan szolgálta 15. forduló, november 19. (szombat), 13.00:
a bajnokságra való felkészülést, mondom és írom Újszász -Abádszalók
mindezt annak tudatában, hogy közben már két for-
duló lejátszásra került a különbözõ bajnokságokban Az ifjúsági mérkõzések a felnõttek elõtt 2 órával 
és a Nemzeti Sportban megjelenõ tabellákon megfi- kezdõdnek!
gyelhetõ és olvasható, hogy Csurgó, Nagyiván és Kovrig Zoltán
Abádszalók is vezeti a számára kiírt bajnokságot 



Hallotta?

A VIRÁGMÛVES már új helyen,
a SZÉCHENYI - DAMJANICH u. sarkán

tágasabb üzletben, bõvebb választékkal várja Önt a hét minden napján 
csokraival, koszorúival, ajándékaival

Telefon: 355-510          vagy           06-30-608-3261

N e feled je!

VIRÁGMÛVES

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók  Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete

Felelõs kiadó: B allagó László jegyzõ
A szerkesztõsé g tagjai:  Bord ás M ária M agd olna, Botosné  Nagy J u lianna,

Kocsis J ánosné , Kru p a Istv án, P aráz só  Katalin, Sz abó  Istv án
A szerkesztõség címe: 524 1  Abádszalók, Deák F. u . 1 2. nyt.sz.: 7 5.36 1 /1 9 9 7

Nyomd ai mu nkák: Ró z sa é s T ársa BT  Ku nh egyes ( 0 6 - 3 0 - 9 8 5 7 - 9 4 0

A gyermekorvosi rendelõ rendelési ideje:
00 00 3 0 00

Hétfõ: 8 -12  B etegrendelés K e d d : 11 -15  B etegrendelés
00 00 00 3 0

S z e r d a : 8 -9  V idéki tanác sadás,           9 -10  Abádszalóki tanác sadás (Egészségházban)
3 0 0011 -15  B etegrendelés

00 00 00 00
C s ü tö r tö k : 8 -12  B etegrendelés P én te k : 8 -12  B etegrendelés

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

ISTENTISZTELET SZENTMISE
Minden vasárnap 9 órától az Abádi Református Templomban C sü tö rtö k ö n, szombaton 8 ,0 0  órától

V asárnap 1 1 ,0 0  órától
E g y h ázi ü g y ek  inté zé se az alábbi telefonszámok on: E g y h ázi ü g y ek  inté zé se az alábbi telefonszámok on:

0 6 -7 0 -4 5 9-4 4 3 4 0 6 -2 0 -4 5 3 -5 0 6 4 , 0 6 -3 0 -6 0 6 -6 2 4 5 , 0 6 -3 0 -4 6 6 -4 2 8 8

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

Szeptember 3-4. Dr. Domán György Karcag,
( 06/20/9574-826 Ady E. u. 58.

( 59/312-677

Szeptember 10-11. Dr. Gyöngy Ferenc Nagyiván
( 06/30/9582-025 Fõ út 58.

( 59/415-242

Szeptember 17-18. Dr. Koska Gábor Tiszafüred,
( 06/30/9454-101 Úttörõ út 2.

( 59/351-669

Szeptember 24-25. Dr. Lõrincz József Tiszaszentimre,
( 06/30/9581-291 Fõ út 15/b.

( 59/356-202

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.

Jelzáloghitel, jelzáloghitel kiváltása, teljeskörû intézése,

személyi kölcsön akár 2 órán belül is.

Telefon: 06-36-358-386, 06-20-42-82-242


