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a Tisza-tónaka Tisza-tónak
Kormányzati támogatásKormányzati támogatás

A Tisza-tó létrejötte óta legátfogóbb és legna-
gyobb volumenű fejlesztésére kerül sor az elkövet-
kező években a Kormány döntése nyomán; a 6,7 
milliárdos beruházás öt megyére terjed ki, és 1,2 
millió embert érint – jelentette be Varga Mihály, a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár pénteken 
Abádszalókon, az európai uniós támogatást élve-
ző projektről tartott sajtótájékoztatón.

A fejlesztés a 124 négyzetkilométer vízfelületű 
mesterséges tározó mellett érinti a Tisza-tó víz-
pótlását, áramlást segítő rendszereit, így a Keleti- 

és a Nagykunsági Főcsatornát, valamint két fo-
lyót, a Hármas-Köröst és a Hortobágy-Berettyót. 
Varga Mihály elmondta: a Környezet és Energia 
Operatív Program keretében 2012 és 2014 között 
megvalósuló projekt 6,7 milliárd forintos költsé-
géből 5,7 milliárd forintot az Európai Unió bizto-
sít, míg a fennmaradó 1 milliárd forintot elsősor-
ban hazai költségvetési forrásokból teremtik elő.

Mint az ott élők megtapasztalhatták, az elmúlt 
években a Tisza-tavat és környékét elhanyagol-
ták, emiatt több helyen megindult a feliszapoló-

Abádszalók összes hitelállománya 2010. október 
8-án, az átadás-átvételt követően 635,5 millió fo-
rint volt, 2011. október 14-én egy esztendő múlva 
a pénzügyi jelentésben ez az összeg 512,5 millió 
forintra csökkent. Ez a 123 millió forintnyi hitelál-
lomány-csökkenés azért is rendkívüli eredmény, 
hiszen Abádszalók hitelállománya 2000-től, de 
főként 2007-től folyamatosan növekedett. Nem 
csupán a hitelállomány-növekedést sikerült meg-
állítanunk, hanem sikerült a növekvő, eladósodó 
tendenciát is megfordítanunk. Tettük mindezt a 
mindenki által jól ismert és megtapasztalt rendkí-
vül nyomasztó, fojtogató gazdasági helyzetben. 

Azonban a pénzügyek tekintetében Abádszalók 
helyzete még mindig kritikusnak mondható, 
hiszen napi pénzügyi gondokkal küszködünk. 
Továbbra is igen jelentős összeggel tartozik az 
önkormányzat a gyermekétkeztetést végző vál-
lalkozásnak. Folyamatos egyeztetést igényel a 
közüzemi szolgáltatói tartozásállomány kezelése, 
hogy Abádszalók intézményei ne jussanak a már 
ismert és hírhedtté vált Pest megyei intézmények 
sorsára. A város dolgozói a jogos munkabérüket, 
illetményüket megkapták, jelenleg nincs elmaradt 
fi zetés. Azonban Tiszabura az orvosi ügyeletre 
vonatkozóan sajnos tovább növelte (az adósság-
rendezési eljárás alatt is) a tartozás-állományát, 
amely jelenleg több mint 13,5 millió forint.

Örömteli esemény, hogy az Abádszalók-
Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási 
projektjének a pályázati támogató döntése a mi-
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dás, gondok jelentkeztek a vízutánpótlással és a 
vízminőséggel, valamint megnőtt az ár- és bel-
vízveszély – jegyezte meg Varga Mihály. Hozzá-
tette: több turisztikai fejlesztés is elmaradt, ami 
nagyban hozzájárult a helyi lakosság életminő-
ségének romlásához.

A korszerűsítési és karbantartási munkák során 
többek között 108 hektárnyi meder kotrását 
végzik el és 600 ezer köbméter iszapot távolíta-
nak el – jellemezte néhány adattal a beavatko-
zás nagyságát az államtitkár. A projekt több száz 
munkanélküli embernek biztosít majd munkale-
hetőséget, főként a Start munkaprogram égisze 
alatt. A projekttől a természeti környezet rendbe 
tételén kívül egy kedvező társadalmi hatást is vá-
runk, amely reményeink szerint a térség turizmu-
sának fellendülését hozza magával – húzta alá 
Varga Mihály. Kérdésre válaszolva közölte, hogy a 
műszaki tervezés még az idén elkezdődik, erre 44 
millió forintot különítettek el.

A tényleges munka 2012-ben kezdődik a térség 
három vízügyi igazgatósága által létrehozandó 
konzorcium irányításával. Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei és Szabó Róbert, a He-
ves megyei közgyűlés elnöke egymást kiegészít-
ve arról beszélt: a Tisza-tavat egyik megye sem 
sajátíthatja ki, a komplex fejlesztése mindenki 
érdeke, mert az odalátogató turistát nem érdekli, 
hogy a tó egyik vagy másik partja hova tartozik, 
számára a lényeg a minőségi szolgáltatás.

www.vargamihaly.hu

nap megérkezett, amely több mint 2,8 milliárd 
forintnyi támogatást jelent az összesen nettó 3,4 
milliárd forintos beruházáshoz. A projekt megva-
lósításához elengedhetetlen, hogy Abádszalók 
fönt vázolt pénzügyi helyzete stabil legyen: el-
kerüljük az adósságrendezési eljárást. Ezt már 
több mint egy esztendeje kőkemény pénzügyi 
stratégiával sikerült elkerülnünk. Azonban azt 
gondolom, hogy Abádszalók önmagában, köz-

ponti segítség nélkül– bármennyire szigorú, kö-
vetkezetes gazdálkodást folytatunk is – ezt nem 
tudja elkerülni. A további működőképesség biz-
tosításában illetőleg a pályázataink megvalósítá-
sában lehet számunkra nagy segítség az ÖNHIKI 
támogatás is, amelyről információink szerint ha-
marosan döntés születik.

Kovács Mihály

polgármester
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Eddigi életútjáról kérdezem: Mi a 
tiszafüredi munkánk során ismer-
tük meg egymást. Miért döntött 
Klárika az Abádszalóki áttelepülés 
mellett?

15 évi tiszafüredi szolgálat után kér-
tem az áthelyezésemet egy olyan 
településre, ahol nincs egyházi in-
tézmény. Koromnál fogva is jobb 
nekem, ha nem forgácsolom szét 
az erőmet. Ez nem jelenti azt, hogy 
Abádszalóknak hátrányára válna az, 
hogy egy 60 év körüli lelkész érkezett 
a településre. Érzek még lendületet, 
erőt magamban.

A családról mit tudhatunk?

10 éve vagyok özvegy. Férjem, aki 
szintén lelkipásztor volt, váratlanul 
hunyt el, autóbalesetben. Négy gyer-
mekem van. A fi am Tiszafüreden a Bán 
Zsigmond Általános Iskolában tanár. 
Egyik lányom lelkipásztor a tiszalöki 
Büntetés Végrehajtási Intézetben. A 
középső lányom a siket misszióban 

végez lelkipásztori feladatokat. A ki-
sebbik leányom Debrecenben hatod-
éves orvostanhallgató. Október óta a 
86 éves édesanyámmal élek együtt 
itt a parókián.

Mik az eddigi benyomásai 
Abádszalókról?

Pergősen indult be az itteni életem. 
Rendkívül sok – a város életét meg-
határozó – személlyel találkoztam 
már eddig is. Boldog és bizakodó 
vagyok, mert jó benyomásokat sze-
reztem. Nyitottak, elfogadóak voltak 
velem kapcsolatban.

Polgármester úrral és munkatársaival, 
a közös megismerésen túl a terveink-
ről beszélgetve közös célokat talál-
tunk, melyek az elkövetkező években 
- ha az Úr Isten is úgy akarja - meg 
fognak valósulni.

Az iskola vezetése és a vezető óvó-
nő részéről ugyan ezt a nyitottságot 
tapasztaltam. Nagy öröm volt a szá-
momra azokkal a tanítókkal találkoz-

ni, akik az alsó tagozatban viszik a 
hitoktatást. Reménység szerint foly-
tatni, szélesíteni fogjuk a hitéletet a 
gyermekek között. (Valláspedagógus 
is vagyok, amit Füreden a református 
óvodában gyakoroltam. Az utolsó 10 
évben pedig iskolavezető lelkipász-
torként működtem Tiszafüreden.)

Tudom mennyire fontos nemzetünk 
ifjú tagjainak stabil lelki látásra jutni, 
a sokszor igen nehéz anyagi helyzet-
ben levő családban, ahol most a jövő-
kép nagyon sötét.

Hallhatunk a terveiről, céljairól, a 
jövőképéről?

Az abádszalóki református gyüleke-
zet missziói gyülekezetté deklaráló-
dott. Nem választhat lelkipásztort, 
azt kell elfogadnia, akit a püspökség 
küld. A gyülekezet tagjai vívják a min-
dennapi megélhetési harcukat. E köz-
ben kell fenntartani lelkipásztorukat, 
templomukat és a lelkészlakást. Az el-
következő években a hitélet alapján 

szeretném elvezetni a gyülekezetet 
oda, hogy újra önálló lelkipásztort 
választó gyülekezet legyen. 

Ezzel együtt olyan lelki alkalmak szer-
vezését látom fontosnak, amelyben 
lelki életében tovább épül minden 
korosztály.

Együtt munkálkodva a másik feleke-
zet pásztorával, a városért munkál-
kodva életemmel szolgálom az előre 
haladást, a felemelkedést, a stabilizá-
lódást.

Példaképpen, már a közeljövőben 
érkezni fog egy 4 tagú küldöttség a 
holland barátaimtól, akik meg akar-
ják ismerni azt a helyzetet, amibe 
érkeztem.Tanácskozni fogunk arról, 
hogy az itteni híveknek mire lenne 
szükségük, és azt ők hogyan tudják 
támogatni.

Köszönöm a beszélgetést. Sok 
sikert kívánok! Érezze jól magát 
Abádszalókon!

Október 1-től Szűcs M. Sándorné, Fejes Klára teljesít lelkészi szolgálatot Abádszalókon és Tiszaburán. 
A szépen felújított abádszalóki lelkészlakásban, új otthonában kerestem fel.

„Meg kell tanítanunk a ránk bízott gyerekeket a jég hátán is megélni. Hogy ebben az 
iskolák, vagy a csak a mát látó hatóságok mennyire partnereink, az nem számít. „

Lelkipásztorváltás
Ismerjék meg új lelkészünket!

Szekrényes István

„Készüljünk fel a hidegre!”
„A román államelnök világosan kimondja, hogy kölcsö-
nökből élünk. Mindenki látja, hogy a nálunk fejlettebb 
országok hitele is elapadhat, pl. Görögország, Írország, 
Portugália... 
Fel kell készülni arra az időre, mikor az állam nem 
adni, hanem elvenni fog. Mióta a világ a világ, az 
állam mindig az alattvalóiból élt, és nem külföldről 
felvett kölcsönöket osztott szét az állampolgárok között. 
Szerintem, lassan de biztosan itt nálunk is visszaáll az 
évezredes szokás. Az állam nem fog adni, osztogatni, 
hanem csak kérni fog és az adókból kifi zeti az adós-
ságot, és ami marad, annak egy részét fogja visszaosz-
tani azoknak, akiknek jónak látja. Ez ilyen egyszerű! 
Lehet, hogy ezt a kanyart lassan, fokozatosan veszi be 
a mi államunk, de lehet, hogy nagyon gyorsan átala-
kul minden, és egyszerre csak nagyon csípős hideg ősz 
lesz. Persze a nap majd akkor is minden reggel fel fog 
kelni, az élet megy tovább, csak fagyos hideg lesz, és 
mindenkinek nagyon ügyesen fel kell öltöznie. Erre kell 
tudatosan felkészülni!”
Tisztelt Olvasó! Böjte Csaba fentebb idézett 2011. au-
gusztusában fogant gondolatai elsősorban Romániára 
vonatkoznak, azonban nem véletlen, hogy ennek Ma-
gyarországon is nagy visszhangja volt és Abádszalókon 
is felhívom ezekre a gondolatokra a fi gyelmet. 
2011. október 19-i hír: „Jelenleg 18 Pest megyei is-

kolában hidegek a radiátorok, miután a Tigáz - az 
iskolákat fenntartó megyei önkormányzat tartozása 
miatt - kikapcsolta a gázt, így nem tudnak fűteni.”  
Ebben a gazdasági-pénzügyi környezetben kell mű-
ködtetni Abádszalókon az intézményeinket, nevelnünk 
gyermekeinket, végeznünk a munkánkat, elkerülnünk 
a csődöt. Nyilvánvalóan senki nem szeretné, nem akar-
hatja, hogy a gyermekeink fűtetlen iskolákba járjanak. 
Azonban akkora a szűkösség országos szinten is, hogy 
még ilyen óriási probléma esetén is csak nehezen tud a 
központi kormányzat segítséget nyújtani. 
Ugyanakkor jelenleg nem csak a pénzügyi helyzet 
abszolút bizonytalanságával találkozunk nap-mint- 
nap, hanem a jogszabályi környezet totális átalaku-
lásával is. Új önkormányzati törvény van születőben, 
amelynek a normaszövege már elérhető, és amely tel-
jes átalakítást fog eredményezni a helyi igazgatásban. 
A főbb változtatások közül kettő: nem önkormány-
zati kötelező feladat a helyi oktatásról való gondos-
kodás, hanem nagy valószínűséggel az állam feladata 
lesz az iskolánk fenntartása; közös önkormányzati 
hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli, egymással 
határos települési önkormányzatok, melyek lakos-
ságszáma nem haladja meg a 3000 főt.
Azonban az önkormányzati törvény mellet változik 
az oktatási, a katasztrófavédelmi, az egészségügyi, a 

választójogi törvény, a munka törvénykönyve és még 
sorolhatnám. Összességében Magyarország Alaptör-
vényében a nevesített sarkalatos (kétharmados) tör-
vények száma 32.
Véleményem szerint a 89-es rendszerváltásnál is na-
gyobb változások jönnek. Akkor mindenki bizako-
dott, hogy majd minden jobb lesz. Több mint 20 
év eltelt, a lehetőségeket elszalasztottuk, hitelekből 
éltünk. Most már hátrányból, az eltűnt idő nyomából 
kell egy világválságban egy új, fenntartható rendszert 
építenünk. Mert az eddigi struktúra nem működik, 
nem tartható fenn tovább. Sem a világ, sem az or-
szág, sem pedig Abádszalók szintjén.
Miben bízhatunk mi, Abádszalók lakosai ebben a hely-
zetben? Elsősorban az összefogásban. Abban hogy ele-
ink sokkal fojtogatóbb pillanatokat is túléltek. Abban, 
hogy együtt felismerve, megértve a világ, az ország és a 
település helyzetét, reális alapokon nyugvó valós célokat 
tűzünk ki magunk elé. Mindennapi kőkemény mun-
kával – ha sokszor szerényebb, szűkösebb körülmények 
között is –, de túl lehet élni ezt a vészterhes időszakot. 
Abádszalóknak jelentem, az önkormányzatunk a város-
község-közösség minden egyes forintját a túlélésre 
használja, tudatosan felkészült a hidegre. Központi-kor-
mányzati segítséggel ez talán elegendő lehet… 

Kovács Mihály
polgármester
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Abádszalóki hírek
Zöld utat kapott a szennyvíz-
projekt
Az „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelve-
zetési és tisztítási projektje„ című KEOP-1.2.0/09-
2010-0076 azonosítószámú pályázatunk közel 
egy éves projektvizsgálati és értékelési időtar-
tama után támogatásban részesült. A két város 
szennyvízkezelésének megoldását célzó beruhá-
zás összértéke megközelíti a nettó 3,5 milliárd Ft-
ot, melyhez 82,77 %-os uniós támogatás érkezik. 
A közel 600 millió Ft-os saját forrást a két város 
által létrehozott társulás, illetve a víziközmű tár-
sulatok biztosítják. A 2011. október 12-i támogató 
döntéssel egy négy éves projektfejlesztési időszak 
zárult le, s megkezdődhet a projekt megvalósítási 
időszaka. Az idén megtörténik az eddig elkészült 
közbeszerzési dokumentációk felülvizsgálata, 
az Energia Központ Nonprofi t Kft.-vel, illetve a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel történő jóvá-
hagyatása, továbbá decemberben a közbeszerzési 
eljárások megindítása. Optimális esetben a pro-
jektet végrehajtó szereplőkkel 2012. márciusában 
köthetünk szerződéseket és még tavasszal meg-
kezdődhetnek a kivitelezési munkálatok mindkét 
városban, továbbá a szennyvíztisztító telepnél.

A projekt zavartalan bonyolításának elengedhe-
tetlen feltétele a pénzügyi fi nanszírozás biztosí-
tása, melynek meghatározó részét a lakosság a 
víziközmű társulatok útján nyújtja, ezért kérjük, 
hogy továbbra is fi zessék rendszeresen a hozzá-
járulást, illetve akik még ezt nem tették, mielőbb 
keressék fel a Víziközmű Társulat irodáját!
A projekt az Európai Unió támogatásával a Kohézi-
ós Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

Megújul a szociális főzőkonyha
2012. nyarára a szociális étkezetési feladatot, a 
bölcsődei ellátást, illetve a bentlakásos idősek ott-
honát segítő főzőkonyha fejlesztése valósul meg a 
„Szociális főzőkonyha fejlesztése” című és ÉAOP-
4.1.3/C-09-2010-0023 azonosítószámú pályázat 
által biztosított 50 millió Ft-os uniós támogatás se-
gítségével. A 95%-os támogatás mellé önkormány-
zatunk 2,6 millió Ft-os saját forrást biztosít. A projekt 
keretében a meglévő 140 m2-es épület teljes felújí-
tása mellett 33 m2-es bővítmény épül, amely épület-
rész helyt ad a különálló bölcsődei főzőkonyhának, 
illetve biztosítja a szociális étkeztetési feladatok za-
vartalan, konyhától elkülönített ellátását. Az épület 

fejlesztése mellett eszközbeszerzésre is sor kerül, 
melynek során konyhatechnológiai berendezések 
beszerzését tervezzük, így a főzőkonyha teljeskörűen 
megújul. A fejlesztés célja a konyha kapacitásának 
50 adaggal történő növelése 200 adagra. 

Az étkeztetési szolgáltatások zavartalan bonyolítása ér-
dekében az építkezés idejére a 150 adagos főzőkonyha 
ideiglenesen átköltözik a Rózsakert Étterem mögötti 
volt cukrászüzem helyére, melynek belső felújítását 
átalakításait kora ősszel az AVÜSZ Kft.  elvégezte. Ezen 
munkálatok, továbbá a gázszerelési munkák fedeze-
tét saját forrásból biztosítja az önkormányzat. 

A projekt az Európai Unió támogatásával az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásá-
val valósul meg.

Új épület épül a családsegítő 
és gyermekjóléti szolgálatnak
A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása szociális 
intézményeit fejleszti uniós forrás bevonásával, 
továbbá a települési önkormányzatok által biz-
tosított források segítségével a térség három vá-
rosában. A „Szociális alapszolgáltatások minőségi 
feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyer-
mekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó 
szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek meg-
teremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes te-
lepüléseken” című és ÉAOP-4.1.3/C-2f-2010-0006 
azonosítószámú pályázat keretében 109,2 milliós 
összköltségű projekthez 103,7 millió Ft összeg-
ben igényeltek és kaptak támogatást. A projekt 
abádszalóki elemeként a Vörösmarty utca melletti 
tájrendezett keserűtavon épül meg a családsegítő 
és gyermekjóléti szolgálat épülete, amely most a 
városházán működik szűkös körülmények között. 
A 43,1 millió Ft-os beruházásrész keretében 160 
m2-es nettó alapterületű épület épül, amely helyt 
ad irodáknak, tanácskozó teremnek, adomány-
gyűjtő helynek, illetve vizesblokkoknak. Az épület 
meg fog felelni az akadálymentesítési elvárások-
nak, továbbá megújuló energiák hasznosításaként 
napelemek, illetve hőszivattyú rendszer készül. A 
projekt keretében eszközbeszerzésre is sor kerül, 
melynek során berendezési tárgyakat, illetve szak-
mai eszközöket vásárolnak a szolgáltatás minél 
magasabb szintű ellátása érdekében.
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

Start munkaprogram
Abádszalókon is hamarosan indul a Start mun-
kaprogram első fejezete. A település pályázott és 
nyert, így már várhatóan november elején 41 fő 
kezdheti meg a munkát a napi 8 órás foglalkozta-
tásban. A program az év végéig tart, és a település 
belvízelvezetésének a megoldása a fő feladat. A 12 
300 000 Ft-os pályázati összegből 6 700 000 Ft jut 
bérekre és járulékokra, míg a fennmaradó 5 600 
000 Ft-ot eszközbeszerzésre kell fordítani. A tele-
pülésen 13 km hosszúságban tisztítják meg a már 
meglévő árkokat, vagy ásnak újakat. 

A pályázatok már készen várják a 2012-es folyta-
tást is, reményeink szerint 161 fő jut majd ebben 
a formában munkához. A pályázati kiírás lehető-
ségeinek fi gyelembe vételével mezőgazdasági, 
palántanevelő, kazán, belvízelvezetés, és útkar-
bantartás projektek indulhatnak el, összesen 141 
720 000 Ft költségvetéssel. A 63 000 000 Ft-os esz-
közbeszerzésből többek között új traktort, fűka-
szákat, és egyéb, a termeléshez elengedhetetlenül 
szükséges eszközöket tervezünk vásárolni.

Értesítés a mélyszegénység 
integrációs program TÁMOP 
5.1.3 pályázat döntéséről
A minap kaptuk az értesítést arról, hogy a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi 
felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrá-
ciójáért c. tavaly év végi (TÁMOP 5.1.3) pályázat-
ban igen hosszú bírálat után végre megszületett a 
döntés,  ami alapján pályázatunkat támogatták. 

A pályázathoz 7 település csatlakozott, 30 hónapos  
együttműködés reményében.  Kedvezményezett 
települések: Abádszalók, Tiszabura, Tiszaörs, Sarud, 
Újlőrincfalva, Tiszaderzs, Tiszagyenda.  Az öszes el-
nyert támogatás: 130 650 909,- Ft. A támogatás 
mértéke 100%-os.  Ebből Abádszalók 30.000.000 
Ft támogatást kapott a szakmai programjaira. 

Abádszalókon EGÉSZSÉGTÁBOR kerül megszer-
vezésre, ahol a program keretében az egészség-
kultúra fejlesztése, mentálhigiéniás képzés va-
lósul meg 140 fő részére. A célcsoport tagjainak 
a programjai a 7 napos táborban: az egészséges 
életmód, a betegségek megelőzése, személyiség-
fejlesztés. 

Az ADOMÁNYPROGRAM lebonyolításához szük-
séges varrónők mentorálása és munka világába 
történő visszavezetésük: 15 fő részére – 18 hóna-
pos foglalkoztatási időtartamban valósul meg. 

A foglalkoztatási készségek munka világába törté-
nő visszavezetés fejlesztésen belül az abádszalóki 
adománypont programelemhez (új típusú kö-
zösségi módszerként) kapcsolódó eszközök be-
szerzésére, valamint az adományhely projekthez 
szükséges épület felújítására („A” épület) nyílik 
lehetőség. 
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Abádszalók Város Képviselő-testületének 16/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a bizottsági elnökök
tiszteletdíjának megállapításáról

1. §
A képviselő-testület  tagjainak juttatásai
(2) A rendelet (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. 

2. §
A bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíja
(1) A rendelet (1) bekezdése az alábbiakra változik: A kép-
viselő-testületi bizottságok képviselő és nem képviselő tagja-
inak tiszteletdíja a képviselők tiszteletdíjának 45 %-a.

(2) A rendelet (2) bekezdése az alábbiak szerint vál-
tozik: A képviselő-testületi bizottságok elnökeinek 
tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 90 %-a. 
(3) A rendelet (3) bekezdésének első mondata hatályát 
veszíti helyette a (3) bekezdés az alábbiakkal egészül ki: A 
bizottság tagjainak, elnökeinek tiszteletdíja havonta jár. 

3 §
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2011. október 01-től kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
Abádszalók, 2011. szeptember 29.

(:Kovács Mihály :) (: Ballagó László :)
  polgármester                                      jegyző

Megjegyzés:  Az előző képviselő-testület által alkotott rendeletet a Megyei Kormányhivatal észrevétele alapján kellett módosítanunk.  2010-től a képviselő-
testület az elvégzett munkájáért semmiféle díjazásban nem részesül. SzI.

A szociális gondozó és ápoló OKJ képzés pedig 
1000 órában – 15 fő résztvevővel történik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfi nanszírozásával valósul meg. El-
várás, hogy a szociális munka, a közösségfejlesztés 
és a vidékfejlesztés együttműködésével szakmakö-
zi projekttervek szülessenek és valósuljanak meg.

Adomány
Nagy értékű számítógép adomány érkezett a köz-
elmúltban Abádszalók Város Önkormányzatához. 
Az abádszalóki kötődésű Kovács István közremű-
ködésével két osztrák cég, a BERTSCH Holding 
GmbH, és a LIEBHERR International AG adományo-
zott 26 db jó állapotú számítógépet a település-
nek. A Polgármesteri Hivatal, az általános iskola, az 
óvodák, a főzőkonyha, és a nyugdíjas klub része-
sült ebből a csomagból, melyet később még több 
is követ. A karácsonyi ünnepség alkalmával egy 
számítógépet kisorsolunk a gyermekek között. 
Korábban, a nyár elején már egyébként egy öt da-
rabos szállítmány megérkezett Abádszalókra, azt 
kizárólag a Kovács Mihály Általános és Művészeti 
Iskola kapta. A közeljövőben monitorok, és egyéb 
eszközök is várhatók, tudtuk meg Kasza Gábor al-
polgármestertől, aki kiutazott az adományokért.  

Digitális írástudás 
a Tiszafüredi Kistérségben!
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek részére 
kiírt pályázati program keretében az Esély Innová-
ciós Nonprofi t Kft. Abádszalók Város Önkormány-
zatának támogatásával sikeres pályázatot nyújtott 
be 90 órás digitális írástudás képzés megvalósítá-
sára. A képzés célja nem a professzionális számí-
tógép-kezelés, hanem a készségszintű ismeret 
elsajátítása. Cél, hogy minél többen ismerjék meg 
az elektronikus levelezést, az un. e-mail rendszert. 
Tudjon a felhasználó barátaival, ismerőseivel kap-
csolatot tartani, interneten ingyen telefonálni ill. 
a számítógép alapszintű használatát megismer-
ni. A programra 90 millió Ft-ot nyert el a pályázó 
szervezet, amellyel 740 fő képzését kell megvaló-
sítani. A szakmai képzéseket a szolnoki székhelyű 
Karakter Kft. bonyolítja le. A képzéseket maximum 
15 fős csoportokban tartjuk meg.  Abádszalókon 
eddig közel 80 fő vett részt a tanfolyamon. 

A sikeres vizsgákat elvégzettek ünnepélyes kere-
tek között kapják meg az oklevelet. A tanulók ha-
marosan igénybe vehetik a térítésmentes internet 
szolgáltatást is, illetve kedvezményesen vásárol-
hatnak meg használt számítógépeket. Jegyzetet is 
térítésmentesen biztosítanak a hallgatók részére. 
Továbbra is várják azok jelentkezéseket, akik szíve-
sen vennének részt a tanfolyamokon (jelentkezés 
az abádszalóki mentornál, Vajkó Istvánnál, illetve 
a polgármesteri hivatalban). A képzéseinket kö-
vetően munkaerő-piaci reintegrációs tréningen 
vehetnek részt a tanulók, amelyen önéletrajz 
elkészítésére, vagy épp felvételi elbeszélgetésre 
segítenek felkészülni, amely helyzeti előnyt jelent-
het a munkahelykeresésben. Előreláthatóan jövő 
nyárig lehet jelentkezni a képzésekre, hiszen 2011. 
november 30-ig tart a program. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósul meg 
(TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0002)

A Művelődési Ház üzemeltetője 2011. október 13-tól az Abádszalók Várost Üzemeltető Kft.

Az Abádszalóki Művelődési Házban használatba vehető, bérbe adható- helyiségek, épületrészek az alábbiak: 2 
klubterem, nagyterem, 2 öltöző, aula, tárgyalóterem. Az ingyenes helyiséghasználatra annak van lehetősége, 
aki az önkormányzattal, illetve az az AVÜSZ Kft-vel együttműködési megállapodást köt az Abádszalók Nyár, az 
önkormányzat, ill. az AVÜSZ Kft. rendezvényein történő térítésmentes közreműködésre. Bérleti díjas helyiség 
használat:  Az AVÜSZ Kft-nél előzetes igénybejelentés ismeretében a fent felsorolt helyiségeket külső használó-
nak bérbe adhatja. A helységek igénybevételére szóló bérleti díjai egy napra:

A Művelődési Ház helyiségeinek használatbavételének lehetőségei
14-es nagyterem:  15.000,-Ft + ÁFA
9-es klubterem:    5.000,-Ft + ÁFA
6-os klubterem:    5.000,-Ft + ÁFA
Aula:        5.000,-Ft + ÁFA
1-es tárgyalóterem:       2.000,-Ft + ÁFA
11 és 12-es öltöző:       3.000,-Ft + ÁFA
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A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. halőrei 2011. szep-
tember 5-én jelezték, hogy a Tiszafüred térségében 
lévő kubikgödrökben jelentős mennyiségű halivadék 
került veszélybe. A meleg időjárás következtében 
fellépő erős párolgás miatt összezsugorodott a halak 
élettere, és lecsökkent a víz oxigéntartalma. 
A halpusztulás megelőzése érdekében a Kft. munka-
társai ivadékmentő halászatot szerveztek, amelynek 
során számos faj ivadéka mellett (karikakeszeg, szi-
várványos ökle, vágócsík, bodorka, vörösszárnyú ke-
szeg, sügér, csuka) nagyobb példányok is hálóba ke-
rültek. Az ivadékokat és a többnyaras halakat előbb 
oxigénnel ellátott tartályba, majd onnan a biztonsá-
got adó mély vizekbe szállította a mentőcsapat.
Az orvhalászok hálójától is megmentett, az élő Tiszába és 
a Füredi-Holt-Tiszába visszaengedett halak most már a 
törvénytisztelő horgászok zsákmányát gazdagíthatják.

Forrás: Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú 
Nonprofi t Kft. 

sporthorgasz.eu

Szeptember 29-i mintavételünk alkalmával a 
balinivadékok egy részét még mindig a parti régió-
ban találtuk, ami annak köszönhető, hogy a sekély 
vízben a meleg időjárás hatására még mindig bőséges 
itt a táplálékkínálat. Az idei balinok átlagos standard 
hossza 59 mm, ami az előző mintavételhez képest 
(augusztus 30., 56 mm) csak 3 mm-es gyarapodást 
jelent, viszont a most fogott legnagyobb egyed hosz-
sza 88 mm volt a múltkori 80 mm-hez képest.
A sügérek ismét jelen voltak a mintában. A legutóbbi 
mérés óta (56 mm) 6 mm-t növekedtek, jelenleg 62 
mm az átlaghosszuk a tározó ezen részében.
A mintavételt több körülmény is nehezítette. Így a 
múlt havihoz képest alacsonyabb vízszint, a partra 
sodort rucaöröm tömeg és az aljzaton elszaporodott 
fonalas zöldalga. Valószínűleg ennek tudható be, 
hogy csak 1 db idei csukát sikerült fognunk. Hossza 
180 mm volt, ami nagyjából megegyezik a múlt havi 
eredménnyel (179 mm). Ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy leállt a növekedésük, csak az éppen ki-
fogott egyed mérete a múlt havi átlagnak felel meg.
Keszegféléink nyüzsgése most is jellemezte a min-
tavételt, a bodorka és karikakeszeg tömegesen volt 
jelen, a küsz szintén, de több korcsoportban. Mellet-
tük jelentős számban találtunk vörösszárnyú keszeget 
és dévérkeszeget, a védett fajok közül szivárványos 
öklét és vágócsíkot, ellenben fekete törpeharcsából 
csupán néhány példány került elő. 

Forrás: Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú 
Nonprofi t Kft. 

sporthorgasz.eu
Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofi t Kft. 

5350 Tiszafüred, Örvényi út 46. • Telefon/fax: 06-59/352-273  • Email: info@sporthorgasz.eu
www.sporthorgasz.eu

Szeptemberi Szeptemberi 
ivadékhelyzetivadékhelyzet

Rossz hír a rapsicoknak, Rossz hír a rapsicoknak, 
jó hír a horgászoknakjó hír a horgászoknak

Ivadékmentő akció Ivadékmentő akció 
a Tisza-tó kubikjaibana Tisza-tó kubikjaiban
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Családi összefogással a magas vérnyomás ellen
A Magyar Hypertonia Társaság az „Éljen 140/90 alatt!” 
program során idén ősszel elindítja az elsősorban fi atal 
korosztályhoz szóló kampányát. A kezdeményezés cél-
ja, hogy az iskolákon és a közösségi médián keresztül 
hívja fel a fi gyelmet a magas vérnyomás megelőzésére.
Napjaink átlagos életvitele – a mozgásszegény élet-
mód, a helytelen táplálkozás, a túlzott sófogyasztás, 
az elhízás – mind-mind a magasvérnyomás-betegség 
kialakulását idézheti elő.
Ez jelenleg az egyik leggyakoribb népegészségügyi 
probléma Magyarországon, megközelítőleg 3 millióan 
érintettek, azaz majd minden családban akad valaki, 
akinek magasabb a vérnyomása a normálisnál.
A magas vérnyomás megelőzésére történő odafi gyelést 
és a helyes vérnyomásmérés oktatását nem lehet elég 
korán elkezdeni, továbbá az sem titok, hogy a gyer-
mekek nagy hatással tudnak lenni szüleik, nagyszüleik 
életmódjára.
Ezért, hogy már a legfi atalabb korosztály körében is is-
mertté váljon a magas vérnyomás fogalma és ők is részt 
vállaljanak a rendszeres otthoni vérnyomásmérés elter-
jesztésében a Társaság „Hypertonia éve 2011” címmel 
pályázatot hirdet általános és középiskolák részére. 
Most minden iskola részt vállalhat abban, hogy a nála 
tanuló diákok hozzájárulhassanak szüleik egészségi ál-
lapotának javításához, a betegség megelőzéséhez!
A magasvérnyomás-betegség kezelésével foglalkozó 
orvos-szakmai társaság (Magyar Hypertonia Társaság) 
arra kívánja ráirányítani a fi gyelmet, hogy a vérnyo-
másmérést bármilyen életkorban bárki el tudja otthon 
is végezni. Az otthoni mérés azért is nagyon fontos, 
mert a rendszeres, nyugalmi állapotban történő mérés-

sel időben kiszűrhető a betegség, és megakadályozható 
az olyan  későbbi súlyos szövődmények kialakulása, 
mint például az agyvérzés vagy szívizom infarktus.
Éppen ezért a MHT Társaság pályázatot hirdet az 
ország összes általános- és középiskolája között, hogy 
kiderüljön, melyik intézmény diákjai tudják a legna-
gyobb fi gyelmet fordítani az egészségre, azon belül a 
magasvérnyomás-betegség megelőzésére. A feladat, 
hogy a diákok mérjék meg a legtöbb szülő, nagyszü-
lő, családtag, ismerős vérnyomását és a mért értékeket 
rögzítve és beküldve vegyenek részt a pályázaton. 
Minden megmért vérnyomás 1 pontot ér. További 
külön pontot ér, ha az illető, akinél magas vérnyo-
mást észleltek, el is megy orvoshoz és a vérnyomásív 
megfelelő rubrikájában az orvos pecsétje is szerepel. 
A három legtöbb pontot begyűjtő iskola lesz a díja-
zott, az első helyezett 300.000, a második 150.000, 
a harmadik 50.000 forint értékű sportszervásárlási 
utalványt nyer!
Az iskolai pályázaton kívül a Társaság online aktivitá-
sokkal is szól a fi atalokhoz, és rajtuk keresztül családtag-
jaikhoz, ismerőseikhez. A legnagyobb videómegosztó 
portálon, a YouTube-on jelenleg egyetlen magyar 
nyelvű fi lm sem található a magasvérnyomás-be-
tegség témájában, így első lépésként itt tekinthetők 
meg oktatófi lm-sorozatunk epizódjai, melyekben a 
legnevesebb hazai szakemberek a Lelkes-Mérő család 
bábfi guráival mutatják be a magasvérnyomás-betegsé-
get, annak kialakulását, megfelelő kezelését és a he-
lyes otthoni vérnyomásmérést. A Lelkes-Mérő család 
hat tagja a legnagyobb közösségi oldalakon – mint a 
Facebook és Iwiw - is feltűnnek majd, ahol játékos és 
tájékoztató formában is részt vállalnak a fi atalok in-

formálásában. Az érdeklődők a kluboldalon napi jó 
tanácsot kérhetnek, oktatófi lm-sorozatot láthatnak, 
szakértőktől kérdezhetnek, valamint értékes nyeremé-
nyekért egészségtervet is készíthetnek a Lelkes-Mérő 
család tagjainak. Virtuálisan játékos formában „meg 
is gyógyíthatják” a családtagokat, javíthatják a rossz 
szív- és érrendszeri értékeiket, hozzájárulva egészségük 
megőrzéséhez. Minden héten útmutatást kaphatnak 
az otthoni vérnyomásmérés elvégzéséhez, a betegség 
kiszűréséhez és megfelelő kezeléséhez. 
Az iskolai pályázat részletei megtalálhatók a www.
hypertension.hu weboldalon, a helyes mérés elvégzé-
séhez pedig segítséget nyújt a http://www.facebook.
com/hypertoniaeve oldalon folyamatosan megjelenő 
oktatófi lm-sorozat is.

Az „Éljen 140/90 alatt!” programról
A Magyar Hypertonia Társaság által indított „Éljen 
140/90 alatt!” program célja hogy minél szélesebb 
körben ismertté váljon a normális vérnyomás értéke 
(140/90 alatt), a magasvérnyomás-betegség és szö-
vődményeinek megelőzése, kiszűrése és megfelelő 
kezelése.
A Társaság az idei évben az otthoni vérnyomásmérés 
fontosságát hangsúlyozza a betegség kiszűrésében, to-
vábbá felhívja a fi gyelmet arra, hogy a magas vérnyo-
más eredményes kezelése csakis a beteg, az orvos, az 
asszisztens, a gyógyszerész és a hozzátartozók együtt-
működésével valósulhat meg.

További sajtóinformáció:  VM.komm kommunikációs Iroda • 
Nagy Ákos • Tel: 350-6951, mobil: 20/9331-801 • E-mail: nagy.
akos@vmkomm.hu

Az előző télen Abádszalók Város Önkormányzata mindent megtett azért, 
hogy a lakosság rászoruló családjait ingyenesen juttassa téli tüzelőhöz. A 
hideg beköszöntével a korábbi területrendezések során összegyűlt száraz fa 
készletéből, a szociális iroda iránymutatása alapján, szállították ki a tűzifát. 
Ezt követően november végétől a KÖTIKÖVIZIG hozzájárulásával, lakossági 
összefogással kezdődött el a strand és az Abádi-kikötő közötti erdősáv aljnö-
vényzetének kitisztítása. Akik vállalták a dzsungel eltakarítását, a kitermelt fát 
téli tüzelőnek hazavihették. 

Februárban az Abádszalók Várost Üzemeltető Kft. szervezésében mintegy 
35 segítségre szoruló család kapott lehetőséget a téli tüzelő kiegészítésé-
hez. Külterületen, önkormányzati utak melletti árkokban irtották a bozótot. 
A munkát a kft. munkatársai felügyelték, vigyázva arra, hogy nehogy tilosba 
tévedjenek a favágók. 

Sajnos hiába volt nagy az odafi gyelés! Többen visszaéltek a lehetőséggel, kiját-
szották a munkák irányítóit, nem engedélyezett helyen, a magántulajdonban 
is kárt téve termelték ki a fát. Nem csak saját szükségletre, hanem eladásra 
is gyűjtöttek. Ezzel a tevékenységükkel a segítőkész önkormányzatot hozták 
kellemetlen helyzetbe. A rossz tapasztalatok következtében az önkormányzat 
ezen a télen már nem meri felvállalni a kockázatát annak, hogy ismét kijátsz-
szák, jogtalan haszonszerzés céljára használják ki a jó szándékú kezdeménye-
zést. A fi gyelem most a köz és magántulajdon védelmére fog irányulni.

Elmarad a téli tüzelő támogatás FELHÍVÁS
Abádszalók Város Önkormányzata értesíti a felsőoktatásban nappali 

tagozaton tanuló, vagy tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben kezdeni 
kívánó diákokat, hogy ebben az évben is meghirdeti a 

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot
Pályázatot azok a nehéz  szociális körülmények között élő tanulók 

nyújthatnak be, kiknek továbbtanulási esélye nagyban függ 
a család szociális helyzetétől.

Pályázati adatlapok:  
2011. október 17-től igényelhetők a Polgármesteri Hivatalban.

A pályázat leadási határideje: 2011. november 14.

Bővebb felvilágosítást Szivák Ilona igazgatási főmunkatárs ad 
a Polgármesteri Hivatal földszint 3. számú szobában.

Abádszalók Város Önkormányzata
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Abádszalók város 167  családdal vett részt a „Min-
den Gyerek Lakjon Jól” alapítvány tavasszal indult 
programjában.

2011. július 21-én azok a családok, akik a „D„ variá-
ciót választották, családonként egy-egy választási 
malacot és egy zsák takarmányt vehettek át az ala-
pítvány önkénteseitől. Az  önkormányzat vállalta, 
hogy   lehetőségeihez mérten  az alapítvány által 
biztosított vetőmagból  kukoricát termel és oszt 
szét ősszel a malacot választó családok között.

2011. szeptemberében megtörtént a kukorica 
betakarítása-a termés mennyisége várakozáson 
felüli volt, így a családok a tervezett 2 zsák helyett 
3 zsák csöves kukoricát vihettek haza. Szeptember 
29-én, a kukorica kiosztása előtt önkénteseink 
minden malacot választó családot felkerestek, né-
hány helyen fénykép is készült. 

A családok éltek a lehetőséggel, a malacok sok 
családban kis kedvenccé váltak, némelyik még ne-
vet is kapott.   Fejlettségük eltérő, a család anyagi 
helyzetétől függően. Ahol több pénz jut takar-
mányra, már szép nagy a malac, ahol kevesebb a 
minőségi takarmány, ott  valamivel kisebb.

Összefoglalásul  elmondható, hogy  a 82 malacból 
egy malac pusztult el augusztusban, hármat levág-
tak augusztus végén, mert nem volt a családnak 
ennivalója,  ketten eladták nem sokkal az átadás 
után,  egy ember pedig  két másik, nagyobb mala-
cával együtt elcserélte egy másik haszonállatra.

Az abádszalóki embereknek nagyon nagy segítség 
volt ez a program, sok család  mindennapi életébe 
visszahozta az állattartás, a növénytermesztés 
örömét, hiszen térségünkben még él az emberek-
ben ennek a hagyománya. 

A  malacokból sok helyen  bőséges karácsonyi va-
csora kerül majd az asztalra, de van olyan család, 
akik  végzős gyermekük ballagási ebédjére tarto-
gatják malacukat.

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület
5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1/17. • Tel/fax: 06-59/535-357 • E-mail : tiszato.leader@

gmail.com • www.leader.tiszato.hu 

LEADER HÍREK – LEADER HÍREK – LEADER HÍREK – LEADER HÍREK – LEADER HÍREK

PÁLYÁZATOKRÓL:

A Tisza-tó Térsége Leader Helyi Közösség műkö-
dési területét érintő 15 települési körre is meghir-
detett LEADER támogatásai pályázat első fontos 
szakasza lezáródott. 2011. szeptember 29.-ig kel-
let a leendő pályázóknak benyújtaniuk a Projekt 
Adatlapjaikat, amely előfeltétel volt a kis értékű 

pályázatok esetében és előfeltétele lesz a nagy 
értékű pályázatok benyújtásának.

A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület működési te-
rületére meghirdetett nyolc célterületre az alábbi 
táblázat szerinti megoszlásban és forrás igénnyel 
érkeztek be projekt adatlapok: 

Pályázati célterület: beérk. igényelt forrás  rendelkezésre állóforrás
LEADER- Kis értékű vállalkozási alapú fejlesztés 53 db 47.908.045 Ft    34.000.000 Ft
LEADER- kis értékű közösségi célú fejlesztés 10 db 8.079.940 Ft      4.500.000 Ft
LEADER- kis értékű rendezvénytámogatás 14 db 3.499.300 Ft      2.500.000 Ft
LEADER- Rendezvénytámogatás 26 db 134.407.200 Ft    89.609.605 Ft
LEADER- Komplex, vállalkozási alapú fejlesztés 19 db 387.282.000 Ft 179.150.750 Ft
LEADER- közösségi célú fejlesztés SETLEMENT közösségi központ létrehozása
 6 db 107.050.000 Ft 50.000.000 Ft
LEADER- Képzés   7 db 69.177.500 Ft   39.316.090 Ft
LEADER- közösségi célú fejlesztés információs központ létrehozása, fejlesztése  
 2 db 39.000.000 Ft   20.427.369 Ft
Összesen: 137 db 796.403.985 Ft 419.503.814 Ft

Mint azaz adatokból látható, minden célterületre 
több forrás igény érkezett, mint a rendelkezésre 
álló forrás.  De, annyit mindenképpen meg kell 
említeni, hogy az adatlapot benyújtónak nem ke-
letkezett visszavonhatatlan kötelezettsége a tény-
leges pályázat benyújtására, illetve a most közölt 
támogatási igényének maximális lehívására.

A következő aktuális dátum, a 2011. november 02. 
24.00 óra, ugyan is ez a nagy értékű pályázatok 
elektronikus beérkezésének utolsó határideje. 

SZÁLLÁSADÓK RÉSZÉRE:

Tisztelt Tisza-tó Térségi Szálláshely Üzemeltető!

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy továbbra is aktív 
részese kíván maradni a turisztikai szálláshelyek 
kínálati piacának, és élni kíván a SZÉCHENYI PIHE-
NŐ kártya használói által Önnél elkölthető bevétel 
megszerzésével, csatlakozzon az elfogadóhelyek 
hálózatához. 

Ahhoz, hogy Ön, mint SZOLGÁLTATÓ elfogadóhellyé 
váljon, szerződnie kell az új SZÉP kártyát kibocsájtó, 
és forgalmazó pénzügyi szolgáltatókkal. 

A Tisza-tó Térsége Leader Egyesület munkaszerve-
zete ebben kíván az Ön segítségére lenni. 

Munkatársaink, hétfő – péntek 8.00 – 16.00 óra 
között, az Egyesület irodahelyiségében, (5241 
Abádszalók, Deák F. út 1/17 (sportpálya melletti üz-
letsor közép részén) állnak rendelkezésre. A vára-
kozásmentes ügyintézés érdekében kérem, egyez-
tessen időpontot a 06-59-535-357 telefonszámon. 

A regisztrációs szerződés kitöltése, csak személyes 
megjelenés alapján történhet. 

A sikeres regisztrációhoz hozza magával:

1. a szálláshely nyilvántartásba vételi határoza-

tát, vagy működési engedélyét, 

2. bankszámlaszámát,

3. adó, vagy adóazonosító számát,

4. szolgáltató aláíráskor hatályos cégkivonatá-

nak másolatát, (amennyiben az üzemeltető 

gazdasági társaság) 

5. a szerződést aláíró személy aláírási címpéldá-

nyának másolatát, (amennyiben az üzemelte-

tő gazdasági társaság) 

6. cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát,

Amennyiben ezen okiratokkal és igazoló doku-
mentumokkal felkeresik irodánkat, térítésmente-
sen végezzük el az elektronikus szerződési űrlap 
kitöltését, fénymásoljuk a szükséges iratokat, két 
példányban kinyomtatjuk, és postára adásra elké-
szítetten adjuk át Önnek a kész dokumentációt. 

A későbbiekben személyes, csoportos konzultáció 
keretében adunk segítséget a SZÉP kártya gyakor-
latban történő elfogadásának lépéseiről, követel-
ményeiről. 

Abádszalók, 2011-10-06.

Szabó István 

Elnök 

Kukoricaosztás 
Abádszalókon Abádszalókon 

a „Minden Gyerek Lakjon Jól”Alapítvány 
vetőmag- és kisállat-osztási programjának 

zárásaként

Dr. Bánfi  Zsuzsanna
gyámügyi ea.
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Élelmiszersegély
Abádszalókon 2011-ben második alkalommal volt 
élelmiszersegély osztás!
Abádszalók Város Önkormányzata 2011-ben meg-
állapodást kötött a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezettel, - aki a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal 
partnere az EU-s élelmiszerprogramban – hogy évi 
két alkalommal több tonna élelmiszersegélyt bizto-
sít a nehéz helyzetben élő Abádszalóki lakosok szá-
mára. / Megjegyzés: a küldött mennyiségről, és az 
élelmiszerféleségekről a Segélyszervezet döntött./

Június 30-án az 5 tonna (11 raklapnyi) élelmiszer-
adományból 600 háztartásban élő 60 éven felüli 
nyugdíjas részesülhetett.

Október 6-án a 6 tonna (16 raklapnyi) élelmiszer-
segélyt 800 háztartásnak biztosítottunk, 1400 főre 
kihatóan. 

A kedvezményezettek körébe kerültek:

 A nyugdíjasok - 600 háztartás- mellett az egy gyer-
meket nevelő gyermekvédelmi kedvezménybe 
részesülő családok -140 háztartás - ( mert előzőleg 
ők nem részesülhettek a „Minden gyerek lakjon jól” 
program állatosztásából.)  és az 55 éven felüli aktív 

korú rendszeres szociális segélyezettek, - 60 háztar-
tás - akik együttműködésre kötelezettek a családse-
gítő szolgálattal. 

Mindkét alkalommal az összesen 1400 háztartásban 
élő lakosság családtagjaikkal együtt örömmel fogadta 
az élelmiszeradományt és köszönik a gondoskodást, az 
értük végzett munkát a programot elindító Abádszalók 
Város polgármesterének, a szervezőmunkában részt-
vevő szervezeteknek és önkéntes segítőknek.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társai koordinálták az előkészítő, kiosztó és elszá-
moló munkát. 

A célcsoportok listáját biztosították és az elbírálás-
hoz hozzájárultak: 

- a népesség nyilvántartó iroda
- a szociális iroda
- a gyámhatóság
- a gondozási központ
- a nyugdíjas klub
- a szociális területen dolgozók. 

A borítékolást, címzést, kézbesítést közfoglalkozta-
tottak végezték. A szállításról immár másodszor is 
Simon Pál vállalkozó gondoskodott. Az AVÜSZ dol-
gozóit Kovrig Zoltán irányította a szükséges felada-
toknak megfelelően. 

Fogadtuk és szerveztük az önkéntesek munkáját a 
kiosztás során. 

Az október 6-i kiosztáskor háztartásonként 3 kg lisz-
tet, 3 csomag 20 dkg-os diabetikus kekszet, 6 cso-
mag fél kilógrammos orsó tésztát és 2 db 40 dkg-os 
borsó konzervet kaptak a Művelődési Házban,  8 óra 
és 17 óra között megjelent kiértesítettek. 

Ezt követően összesítettük a regisztrációs lapokat 
és elszámoltunk a 6 tonna élelmiszeradománnyal 
Abádszalók Város Önkormányzata nevében a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezetnek.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Egészségnevelési hónap
2011. október 24 – november 24.
„Három dolog szükséges ahhoz, hogy boldog légy:
egészséges test, szabad lélek és tiszta szív.”

(Voltaire)

2011. október 24 – október 28. 
„Mindenem az egészségem”

2011. november 07 – november 11. 
„Ép testben ép lélek”

2011. november 14 – november 24.
„Táplálékod legyen gyógyítód”

Plakát készítés és fotópályázat 
a hónap során folyamatosan.
Téma: egészségünk

A részletes program megtekinthető az iskolában.
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2011. november 1-i 
ingyenes rendkívüli temetői járat 

menetrendje
ABÁDSZALÓK, AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS - ABÁDSZALÓK, TEMETŐ
Abádszalók, autóbusz állomás  11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 16:00

Abádszalók, általános iskola  11:02 11:52 12:42 13:32 14:22 16:02

Abádszalók, Kossuth út  11:03 11:53 12:43 13:33 14:23 16:03

Abádszalók, Ezüstkal. u.  11:04 11:54 12:44 13:34 14:24 16:04

Abádszalók, Rozmaring u.  11:07 11:57 12:47 13:37 14:27 16:07

Abádszalók, Ezüstkal. u.  11:09 11:59 12:49 13:39 14:29 16:09

Abádszalók, Balassi u.  11:11 12:01 12:51 13:41 14:31 16:11

Abádszalók, Madách u.  11:14 12:04 12:54 13:44 14:34 16:14

Abádszalók, Balassi u.  11:16 12:06 12:56 13:46 14:36 16:16

Abádszalók, temető  11:18 12:08 12:58 13:48 14:38 16:18

   

ABÁDSZALÓK, TEMETŐ - ABÁDSZALÓK, AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS
Abádszalók, temető  11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 16:40

Abádszalók, Balassi u.  11:32 12:22 13:12 14:02 14:52 16:42

Abádszalók, Madách u.  11:34 12:24 13:14 14:04 14:54 16:44

Abádszalók, Balassi u.  11:36 12:26 13:16 14:06 14:56 16:47

Abádszalók, Ezüstkal. u.  11:38 12:28 13:18 14:08 14:58 16:49

Abádszalók, Rozmaring u.  11:41 12:31 13:21 14:11 15:01 16:51

Abádszalók, Ezüstkal. u.  11:44 12:34 13:24 14:14 15:04 16:54

Abádszalók, Kossuth út  11:45 12:35 13:25 14:15 15:05 16:55

Abádszalók, általános iskola  11:46 12:36 13:26 14:16 15:06 16:56

Abádszalók, autóbusz állomás  11:48 12:38 13:28 14:18 15:08 16:58

Tisztelt Abádszalókiak!
Indul a már hagyományosnak mondható a karácsonyi ajándékgyűjtő 

akciónk. Az elmúlt évben 660 gyermeknek sikerült egy ünnepség 
keretében átadni az ajándékcsomagokat, ezzel is emlékezetessé 

és szebbé téve a karácsonyt. 
Ebben az évben is várjuk az adományokat az adománygyűjtő helyen, 

a bölcsődében, a Hat Szín Virág Óvoda mindkét épületében, az általános 
iskolában, és régi fogorvosi rendelőben az Avüsz Kft-nél. Az adományokat 
munkaidőben várjuk, és átvételi elismervény ellenében vesszük át. Annak 
az adományozónak, aki hozzájárul nevének nyilvánosságra hozásához, az 

Abádszalóki Hírnökben köszönjük meg az adományát.
Elsősorban új, vagy használt játékokat, könyveket, plüss állatokat, 

társasjátékokat, babákat, készségfejlesztő játékokat, eredeti CD-t és 
DVD-t várunk 0-15 éves korig lányoknak és fiúknak. Továbbra sem 

gyűjtünk élelmiszert, illetve nem a korcsoportnak megfelelő ajándékokat. 
(Másolt, vagy korhatáros DVD).

Az önkéntes segítők egy csoportja ismét megkezdi az adomány ruhák 
ér tékesítését 50-100 Ft-os egységáron, a befolyt összeget az ünnepség 
megvalósítására fordítjuk. Bízunk benne, hogy ebben az évben is sikerül 

a megfelelő mennyiségű és minőségű ajándékcsomagot elkészíteni!

A szervezőbizottság

ajándékgyujtés
Karácsonyi

Ezzel hozzájárul a karácsonyra készülődő város hangulatosabbá tételéhez.
A fényfüzéreket, fényhálókat, fényfüggönyöket, karácsonyi motívumokat 

a főtéren található fákra, a fák közötti átfeszítésekre helyezzük el.
Ha támogatni szeretné kezdeményezésünket, hozzájárulását személyesen az AVÜSZ Kft. pénz-
tárában való befi zetéssel, vagy a 70100028-11087113 számlaszámra való utalással teheti meg. 
A befi zetés közlemény rovatába kérjük a „karácsonyi fények” jeligét szerepeltesse! Határidő: 

november 30.
A támogatók fényjegyet kapnak, mellyel igazoljuk karácsonyi jócselekedetét. 

Névsorukat – amennyiben hozzájárulnak – megjelentetjük a város honlapján, kiadványainkban.
Kérjük, támogatásával emelje városunk fényét!

Szerezzen örömet szeretteinek! 
Előre is köszönjük!Kovács Mihály 

 polgármester
Kovrig Zoltán
    ügyvezető

Segítse elo Ön is a karácsonyi díszkivilágítás 
bovítését városunkban!

Vásároljon fényjegyet! 

Karácsonyi fények, csillogó szemek
Az elozo évben elindított akciót újra meghirdetjük.
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ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK

GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT

FONTOS ÖNNEK A BIZTONSÁG ?
SZERETNE GONDOSKODNI GYEREKE 

JÖVŐJÉRŐL ?
FÉLTI  LAKÁSÁT 

A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKTÓL ?

INGYENES TANÁCSADÁS !

KERESSEN !!
SZABÓ SÁNDOR területi képviselő

Abádszalók Füredi 17. • Tel: 20/581-9107
 Ügyelet: Piac-tér 5/1      

hétfő: 8-12 • csütörtök: 8-12

Fővárosi minőség, 
vidéki árakon!!!

Kéz - és lábápolás, 
műkörömépítés

Pataki Katalin • 06/30-488-13-50
Abádszalók, piac tér 4. 

(coop abc-vel szembeni lottózó emeletén)
Bejelentkezés telefonon vagy személyesen!

Kéz - és lábápolás, Kéz - és lábápolás, 
műkörömépítés, műkörömépítés, 

szoláriumszolárium

2011. szeptember és október havi 

Anyakönyvi hírek

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖT:

ELHUNYTAK: 

SZÜLETETT:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik férjem – 

Steigauf József - búcsúztatásán részt vettek 
és fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.

Köszönöm, hogy virágot, illetve koszorút helyeztek el férjem sírhantján.
                         Köszönettel:

Földet keresek!
Szántóföldet vásárolnék a környéken.

Hívjanak!
Nádasdi József • Telefonszám: 06-30/977 6727

FELHÍVÁS
A Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat 

Nevelőszülői Hálózata
Tiszafüred és környékén

A Gyermekvédelmi törvény feltételeinek megfelelő 
nevelőszülőket keres 

az ellátás nélkül maradt gyermekek 
hosszú távú gondozására, nevelésére.

Részletes tájékoztatás: 06-70/367-5857 • Este: 06-59/350-345

KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK
A Magyar Vöröskereszt köszönetét fejezi ki azoknak, akik a 

2011. szeptember 2-án rendezett véradáson vért adtak.

Steigauf Józsefné 
a gyászoló feleség

Fekete István                80
Pap Sándor            78
Juhász András József      86
Szivák Istvánné Barna Julianna   82
Hadnagy József                        62
Steigauf József                        78
Sáfár Lajos                        60
Juhász János                 81
Mester Imréné Várkonyi Juliánna 65

Ronyecz Mária és Budai Zoltán 
Ailer Györgyi és Faragó Gyula 
Patkó Anita és Mérten András 
Ökrös Andrea és Fórián Zoltán
Kaló Ágnes és Csáki Tibor
Molnár Veronika és Hamza Tamás
Bercsényi Melinda és Győrik Csaba Balázs
Lányi Mária és Nagy István
Somodi Melinda és Kerek Tamás
Máté Mária és Kovács István
Puha Klauda és Ternák Zsolt

Dóra:   Lányi Mária és Oláh Zsolt
Gábor:  Rézsó Nikoletta és Sós Gábor
Ramóna Kiara:  Borsos Sára és Darvas Miklós
Ramóna:  Kunczel Enikő és Fehér András
Lajos Bence:  Szántó Zsuzsanna és Kota Lajos
Zsombor László:  Gyenes Gyöngyvirág és Tarkó László
József:  Bugyik Andrea és Szabó József

Anyakönyvi hírek



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók Város Önkormányzat Képviselőtestülete • Felelős kiadó: Abádszalók Város Jegyzője • Főszerkesztő: Szekrényes István • Design, typográfi a: ADG Stúdió Kft.

A szerkesztőség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: 75.361/1997

2011. október 4-én, az Állatok Világnapja alkalmából 
megrendezett állat szépségversenyen rengeteg szebbnél 
szebb állattal találkozhattunk. Sok gyermek – néhai szülői 
segítséggel- hozta el kedvencét. A kutyák, macskák, tenge-
rimalacok, hörcsögök voltak többségben, de voltak egyedi, 
különleges állatok is, mint például vadászgörény, a ga-
lamb, a teknősök, a tyúk és a kisbirka. A háromtagú zsűri-
nek (Nagyné Horváth Ibolya tanár néni, Csécseiné Mátyus 
Irén igazgatóhelyettes néni, valamint a Diákönkormányzat 
részéről én képviseltem a tanulókat) nagyon nehéz dolga 
volt.  Az állatok sorszám szerint kerültek a zsűri asztalához, 
ahol a tanulók nemcsak megmutatták kedvencüket, ha-
nem az érdeklődő kérdésekre is válaszoltak. Az egyéni be-
mutatkozás után a gazdik felvonultak állataikkal az iskola 
udvarán, ki vezetve, ki karba véve őt.

Ezt követően a zsűri elvonult megbeszélni, hogy kinek mi-
lyen minősítést oszt ki. Nagyon nehéz volt a döntés, ezért 
egyhangúlag úgy határoztunk, hogy nem helyezéseket 
adunk, hanem „leg……..” címeket adományozunk. Így 
különböző címek birtokosai lettek a gazdik és imádnivaló 
állataik, például: legkülönlegesebb, legfeketébb, legele-
gánsabb, legfélénkebb, legbarátságosabb, hogy csak né-
hányat említsek.

Minden résztvevő – s itt most a versenyző állatokra gon-
dolok – rágcsálnivalóval, csemegével tért haza a jól sike-
rült délután végén.

Reméljük, hogy jövőre is sokan jelentkeznek majd erre az 
eseményre! Ne feledjétek, nem az a fontos, hogy ki hánya-
dik, hanem hogy részt vettél rajta!

/Oláh Nikoletta DÖK elnöke/

Állatok világnapjaÁllatok világnapja


	01
	2-11
	12


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality\(1\)'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        0
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Euroscale Coated v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality\(1\)'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        0
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Euroscale Coated v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality\(1\)'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        0
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Euroscale Coated v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


