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Jó
tudni

Tourinform Iroda
+36(59)357376
+36(20)9992798
Deák Ferenc út 1/17.

Polgármesteri
Hivatal
+36(59)535118
Deák Ferenc út 12.

Orvosi rendelő
Dr. Bagi Imre
+36(59)201101
Dr. Khalaf Chehab
+36(59)201102
Deák Ferenc út 16.

Gyermekorvosi
rendelő
+36(59)355782
Kossuth út 2/1.

Orvosi ügyelet
+36(70)3348037
16.00–tól másnap
08.00–ig és
munkaszüneti
napokon, valamint
hétvégén
folyamatosan
Deák Ferenc út 16.

Fogászat
+36(59)201100
Deák Ferenc út 16.

Gyógyszertár
+36(59)355250
Deák Ferenc út 10.

Állatorvosok
Dr. Sinka Nándor
+36(30)9258653
Deák Ferenc út 32.

Dr. Vörös János
+36(30)9586625
+36(59)355214
Darwin u. 3.

Rendőrség
+36(59)355 404
Deák Ferenc út 12

Tűzoltóság
+36(59)355 513
Deák Ferenc út 8.

Posta
+36(59)535313
Deák Ferenc út 5.

Könyvtár
+36(59)357 486
István király út 13/1.

Magyarország helyi önkormány
zatairól szóló 2011. évi CLXX
XIX. törvény 69. § (2) bekezdése
alapján, mivel Kovács Mihály pol
gármester tisztségéről 2016. feb
ruár 12én lemondott,
Abádszalók Város Helyi Válasz
tási Bizottsága 1/2016. (II.15.)
számú határozatával kitűzte az
időközi polgármester választás
időpontját 2016. május 8. (vasár
nap) napjára.

A helyi választási iroda határidő
ben elkészítette a választási név
jegyzéket, továbbá biztosította a
törvényben elrendelt feltételeket,
a választás zavartalan lebonyolí
tását.

A 2014. október 12ei választás
hoz képest a szavazókörök szá
ma és helyszínei nem változtak,
így

1. szavazókör: Általános Iskola,
István király út 1.
2. szavazókör: Szalóki Óvoda,
Kölcsey út 4.
3. szavazókör: Ember Mária
Könyvtár, István király út 15.
4. szavazókör: Abádi Óvoda, Do
bó István út 12.
5. szavazókör: Művelődési Ház,
Mikszáth út 3.

A szavazatszámláló bizottságok
ba a FIDESZKDNP, valamint
Deák Eszter független jelölt ré
széről kétkét tag került delegá
lásra, így valamennyi
szavazókörben 7 fős bizottság
látta el a munkáját, a HVI által
biztosított jegyzőkönyvezetők
közreműködésével.

Munkánk során nyilvántartásba
vettünk 3 fő polgármester jelöltet:

1. Deák Eszter független jelöltet;
2. Balogh Gyula FIDESZKDNP
jelöltjét;
3. Juhász Katalin Magyar Mun
káspárt jelöltjét.

 A választási bizottság egyetlen
jelöltet sem utasított el, mindenki
összegyűjtötte a minimálisan
szükséges 108 db ajánlást.
 Időközben kiegészült a válasz
tási bizottság a delegált 2 fő tag
gal, akik szintén letették
esküjüket.

 A jelöltek nyilvántartásba vételét
követően sorsolás után elfogad
tuk a polgármester jelöltek listáját
az előbb részletezett sorrendben.
 Ezen intézkedésekkel a válasz
tási előkészületek a bizottság ré
széről rendben megtörténtek.

A helyi választási iroda biztosítot
ta az ügyviteli és a technikai fel
tételeket, a választás megtar
tásának akadálya nem volt.

A 2016. május 8ai választás
rendben megkezdődött, és za
vartalanul lebonyolódott. A vá
lasztási bizottság őrködött a
választás tisztasága és lebonyo
lítása felett. A szavazókörökben
végzett szemlénk nem állapított
meg kifogásolni valót. Az ott dol
gozók értették és jól végezték
munkájukat. Minden szavazó
megkapta a kért tájékoztatást. A
mozgó urnák szabályszerűen
működtek. A szavazóköri ered
mények összesítése és jelenté
sek leadása rendben megtörtént.
A választási iroda a városi
összesítés után a bizottság elé
tárta a választás adatait, melye
ket a bizottság a következők sze
rint véglegesített:
A helyi választási bizottság a vá
lasztás eredményét megállapítot
ta:

Abádszalókon az időközi pol
gármester választás eredmé
nyes.

Részleteiben a következők:
I. Abádszalók népessége a vá
lasztás napján 4345 fő.
II. A névjegyzékben szereplő
szavazók száma 3579 fő
III. Szavazáson megjelentek szá
ma 1337 fő, ami 37,36 %.
IV. Polgármester választáson ér
vényes szavazat 1325

A választás eredménye:
Deák Eszter 218 szavazat
Balogh Gyula 1082 szavazat
Juhász Katalin 25 szavazat

Abádszalók közjogi méltóságá
nak, polgármesterünknek Ba
logh Gyula lett megválasztva,
aki megbízatásának megszűné
séig látja el feladatait.

A megválasztott polgármeste
rünknek mind a magam, mind a
választás bizottság, a választás
sikeréért dolgozók, mind Abád
szalók lakossága nevében gratu
lálunk. Kívánjuk, hogy munkája
legyen eredményes, Abádszalók
fejlődése érdekében.

A választás eredményét senki
nem kifogásolta meg. Ez is di
cséri a választók hozzáállását,
a munkát végzők tisztességét
és elismerését.

Egy minden részében demokrati
kus és a törvény előírásait betar
tó választás történt Abád
szalókon. A választópolgárok ki
fejezték szavazataikkal, hogy kit
bíznak meg az elkövetkező idő
szakban a város vezetésével.

Ez a bizalom felemelő és felelős
ség teljes. Sok fáradságot, mun
kát és körültekintést igényel e
tisztség.

Ahhoz, hogy a polgármester és a
képviselő testület munkája sike
resebb legyen, jobban vonják be
a közéletbe a nőket, a társas vál
lalkozásokat, az egyéni vállalko
zókat, a köztiszteletben álló
személyeket. Kérjék segítségü
ket és közreműködésüket, tart
sanak rendszeresen párbeszédet
velük. Adjanak munkájuknak na
gyobb nyilvánosságot. Hallják
meg a város lakosságának
hangját. Tegyenek meg mindent,
hogy Abádszalók bel és külterü
letén a lakosság, a gazdálkodók
elvárásai jobban teljesülhesse
nek.

Nekünk, mint választási bizott
ságnak pedig ne adjanak mun
kát.

Legyen folyamatos és sikeres a
testület munkája, választási cik
lusuk ideje alatt.

Mindezekhez kívánunk sok si
kert, kitartást és jó egészséget.

Abádszalók, 2016. május 11.

Abádszalók Helyi Választási Bi
zottsága nevében:

ABÁDSZALÓK VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

Végleges beszámoló jelentés a 201 6. május 8-án,
Abádszalókon megtartott időközi polgármester választásról

Répászky Miklós
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Június 21.én kora délután sokan gyülekeztek az abádszalóki or
vosi rendelő épülete előtt. Idegenek, és helybeliek, ismerősök és
ismeretlenek álltak és beszélgettek, s amikor a nagy templom to

ronyórája kettőt ütött, a műsorközlő a mikrofonhoz lépve köszön
tötte a megjelenteket: köztük Dr. Fazekas Sándor országgyűlési
képviselőt, földművelésügyi minisztert, Dr. Kállay Mária kormány
megbízottat, Kovács Sándort, a megyei közgyűlés elnökét, Ba
logh Gyulát, Abádszalók polgármesterét, az Országos
Mentőszolgálat képviselőit, a járási hivatalok, és a környező tele
pülések vezetőit, valamint a vá
ros megjelent lakóit.

Nem volt véletlen a nagy érdeklő
dés, hiszen – mint Balogh Gyula
polgármester köszöntő beszédé
ben elmondta, újabb mérföldkő
höz érkezett Abádszalók, hiszen a
korszerű orvosi rendelő napele
mekkel történő ellátása után, si
került egy mentési pontot
kialakítani, ami azt jelenti, hogy
ettől az időponttól kezdve, egy
mentőautó napi 12 órában szol
gálatot teljesít  a megyében el
sőként  Abádszalókon.

Ezt követően Győrfi Pál, az Or
szágos Mentőszolgálat szóvivője arról beszélt, hogy a mentési
pont az orvosi ügyelet épületében kapott helyet, és arról biztosí
tott mindenkit, hogy az itt szolgáló mentősök a lehető legmaga

sabb szakmai színvonalon és hivatástudattal végzik munkájukat.
A mentéssel eltöltött idő legyen a legkevesebb, a szolgálatban
teljesített, pedig a több – fejezte be mondandóját a szóvivő.

Ezután Dr. Fazekas Sándor lépett a mikrofonhoz, s mindenek
előtt jókívánságát fejezte ki, s hangsúlyozta, hogy ezzel a mentő
autóval gyors segítséget tudnak nyújtani, ha valami baj történik
helyben, vagy a környező településeken, így többek között Tisza
burán, Pusztataskonyban, vagy épp Tiszaderzsen.

Gyakran másodpercek is szá
mítanak, ha életekről van szó –
folytatta. Az emberek biztonsága
a legfontosabb. A helybeliek és
az idelátogató turisták, a fürdeni,
horgászni, csónakázni, hajózni
vágyók szempontjából is elen
gedhetetlen, hogy azonnal kéz
nél legyen a segítség, ha valami
baj történne. Eredményes mun
kát kívánva – fejezte be beszé
dét a miniszter, majd
nagytiszteletű Szűcs M Sándor
né lelkipásztor áldását adta, s
ezzel szolgálatba állt Abádsza
lókon az a mentőautó, amely

ezután perceken belül megjelenik ott, ahova hívják.

Átadták a Mentési pontot

P e r c e k e n b e l ü l é r k e z i k a s e g í t s é g

Az átadó ünnepség résztvevőinek egy csoportja Balogh Gyula polgármester átadja a mentési pont kulcsát a mentő
szolgálat képviselőinek

Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője

Fotó: Kormos Fanni N

A hirdetés ára:
1 fotó + a szálláshely elérhetősége, címe, telefonszáma,
email címe: 3.000 Ft

3 fotó + a szálláshely elérhetősége, címe, telefonszáma,
email címe, rövid, max. 3 mondatos bemutatkozó szöveg:
6.000 Ft

6 fotó + a szálláshely elérhetősége, címe, telefonszáma,
email címe, bemutatkozó szöveg max. 6 mondatban:
10.000 Ft

Kiemelt, első oldali megjelenés: szálláshely elérhetősége,
címe telefonszáma, email címe, fotók + bemutatkozó szö
veg: 12.000 Ft

A feltüntetett árak az áfa t (27%) nem tartalmazzák!

Hirdetéseiket feladhatják az abádszalóki Tourinform Irodá
ban, a Deák Ferenc u. 1/17 sz. alatt. Telefon: +36(59)357
376, +36(20)9992798

Tisza – tó Strand Nonprofit Kft.

Tisztelt Abádszalóki Vendéglátók!
A z i d é n i s m é t l e h e t ő s é g v a n a r r a , h o g y a z i n t e r n e t e n , a z A b á d s z a l ó k V á
r o s H i v a t a l o s O l d a l á n s z á l l á s h e l y e i k e t h i r d e t h e s s é k , h o g y a z i d e l á t o g a t ó
v e n d é g e k m i n é l i n k á b b t á j é k o z ó d h a s s a n a k a z e l h e l y e z é s i l e h e t ő s é g e k r ő l .
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A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesz
tési Program keretében Abádszalókon meg
valósuló tanuszoda ünnepélyes alapkő
letételére június 21.én délután 3 órakor ke

rült sor, a beruházásnak helyet adó Füzes
Kempingben.
Az eseményen részt vett Dr. Fazekas Sán
dor, a térség országgyűlési képviselője, föld
művelésügyi miniszter, Dr. Fónagy János, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkára, Kovács Norbert, a Nemzeti
Sportközpontok főigazgatója, Kovács Sándor,
a megyei közgyűlés elnöke, valamint a kör
nyékbeli települések vezetői.
Balogh Gyula, Abádszalók polgármestere kö
szöntötte a megjelenteket, s a beruházás je
lentőségéről beszélt. Megemlítette, hogy az
országban mindösszesen 24 településen fel
épülő tanuszodák egyike, itt a Tiszató part
ján valósul meg, mely az úszásoktatáshoz, a
rendszeres testmozgáshoz, a szabadidő
egészséges eltöltéséhez elengedhetetlen.
Az önkormányzat – folytatta a polgármester 
az alapközművek biztosításával 24 millió fo
rinttal járul hozzá a beruházás megvalósítá
sához, amely a nyári idegenforgalmi
szezonban is működik majd, s így a turisták

kedvezőtlen időjárás esetén pihenhetnek,
úszhatnak a medencékben, és a különböző
edzőtáboroknak is helyet ad majd a létesít
mény.

Ezután Dr. Fónagy János méltatta a beruhá
zás fontosságát, kiemelve a sport és ezen
belül pedig a hazai vízi sportok jelentőségét
és szerepét. Hangsúlyozta a tanuszoda épí
tési programot, ami – véleménye szerint –
nemcsak öröm, hanem kötelesség is. Mert

egy ilyen létesítmény – tette hozzá , nem
csak sportolásra alkalmas, hanem közösség
építő hely is. A 365 millió forintból
megvalósuló 41 méteres létesítmény költség
vetési forrásból épül fel, és az üzemeltetése

is állami feladat marad.
Ezt követően Dr. Fazekas Sándor országgyű
lési képviselő, földművelésügyi miniszter lé
pett a mikrofonhoz, és arról szólt, hogy

várostörténeti jelentőségű beruházás indul
Abádszalókon, amely megváltoztatja, meg
könnyíti a térségben élő gyermekek sorsát
azzal, hogy elsajátíthatják az úszás fortélyait.

Ötszázharminc gyermek használhatja majd
az uszodát. A beruházás egy év múlva ké
szül el.

Egy év mú l va e l készü l

Letették a tanuszoda alapkövét

Fotó: Kormos Fanni

nt
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A közfoglalkoztatás keretében ebben az év
ben, a közút, a belvíz, az illegális hulladék,
az útőr, a csipke és a mezőgazdasági progra
mok területén foglalkoztatunk munkavállaló
kat. A törvényeknek és a szabályoknak
megfelelően a programok tárgyi, illetve dologi
eszközeinek és anyagainak beszerzése ér
dekében közbeszerzési eljárást folytattunk,
mely eredményesen lezajlott. Igaz, a közbe
szerzés kissé elhúzódott, így több területen
látványos fejlődés még nem tapasztalható te
lepülésünkön. Főleg a közút  és belvíz prog
ram megvalósítása érdekében, a kátyúzási,
és más egyéb útjavítási feladatok anyagszük
séglete június hónapban érkezik meg, így et
től kezdve változik majd, és észrevehetően
javul településünk tulajdonát képező útháló
zatunk minősége. Elindul a kátyúzás, vala
mint a gyalogos közlekedésre szolgáló
járdaszakaszaink is megújulnak.

Látványos és eredményes mutatókkal a me
zőgazdasági programunkban dolgozók dicse
kedhetnek, ahol az ez évre tervezett
mezőgazdasági kultúráink mind kiültetésre,

elvetésre kerültek, és megfelelően fejlődnek.
Ennek eredményeként június elsejétől piaci

napokon, az általunk megtermelt újburgonyá
ból és paprikából már vásárolni is lehet. Eddi

gi tapasztalataink biztatóak, hisz kiváló
minőségű termékeink minden alkalommal ve
vőre találtak.

Terveink között szerepel, hogy a piactéren
meglévő épületben egy zöldségboltot nyi
tunk, amelyben a helyi lakosok mellett a hoz
zánk látogató turisták is mindig friss és
bőséges árukínálat közül vásárolhatnak ked
vező áron. Jelenleg az épület karbantartása
folyik, de július hónaptól a hét minden napján
nyitva tartást tervezünk reggel 7 és 13 óra
között.

Az ez évi Start mintaprogramunk dicséretet
érdemlő csoportja, a mezőgazdasági prog
ram keretén belül dolgozik, és a fóliában ne
velt palántákkal foglalkoznak. Az első
piacképes növényeket ők állították elő.
Ugyancsak dicséretes a külterületi kultúrák
ban tevékenykedők munkája is. Ők minden
képpen elismerést érdemelnek, és követendő
példaként szolgálhatnak a többi területen dol
gozó közfoglalkoztatottaknak.

Zö l d s é g b o l t n y í l i k a p i a c t é re n
Elismerés a mezőgazdasági programban dolgozóknak

Kovrig Zoltán

Az év második felétől ismételten
változik a kéményseprőipari köz
szolgáltatás. A FILANTROP Kör
nyezetvédelmi és Fűtéstechnikai
Nonprofit Kft. közérdekű közszol
gáltatóként látta el az elmúlt
másfél évben a feladatát. 2016.
július 1től a „természetes sze
mély tulajdonában lévő és gaz
dálkodó szervezet székhelye
ként, telephelyeként, fióktelepe
ként be nem jegyzett ingatlan és
kizárólag a fenti tulajdonnal bíró
társasház, lakásszövetkezeti la
kóépület (lakossági ügyfélkör)
esetén a kéményseprőipari köz
szolgáltatást a Katasztrófavédel
mi Szerv látja el.

Az ingyenessé váló közszolgálta

tás továbbra is kötelező, megren
delés nélkül, ütemezett sormunka
keretében zajlik. A nyitott égéste
rű, szilárd tüzelésű fűtőberende
zéssel üzemelő kémények
(kandalló, kályha, vegyes tüzelé
sű kazán) esetén évente egy al
kalommal, míg a gáz tüzelésű
fűtőberendezésekkel üzemelő és
a szilárd tüzelésű, de zárt égés
terű (pl. pelletkazán) készülékek
kel üzemelő kéményeket
kétévente egy alkalommal ellen
őrzik a jövőben. A négyévente
előírt műszaki felülvizsgálat min
den kéménytípusnál megmarad.

A gazdálkodó szervezet székhe
lyeként, telephelyeként bejegy
zett ingatlan esetében a

Tűzvédelmi Hatóságnál bejegy
zett kéményseprőipari szolgálta
tó végzi majd a
kéményellenőrzést és –tisztítást.
A jövőben minden kéményhasz
nálónak büntetőjogi felelősségé
nek tudatában nyilatkoznia kell,
hogy a tulajdonában, használatá
ban lévő ingatlan gazdálkodó
szervezet székhelyeként, telep
helyeként, fióktelepeként be van
e jegyezve.

A FILANTROP Kft. tájékoztatja
ügyfeleit, hogy kéményseprő kol
légáink június 23ig végeznek
sormunkát, a hónap utolsó heté
ben ügyeleti rendszert tartunk
fenn. Ügyfélszolgálati irodáink jú
nius 28ig tartanak nyitva a ko

rábban megismert rendben.

A felmerülő kérdések, problé
mák, panaszok esetén a kecske
méti központunk nyújt
segítséget. Elérhetősége: 6000,
Kecskemét Ipar utca 2. Telefon:
06/76 481057. Email: filant
rop@filantrop.org.

A FILANTROP Kft. arról nem ren
delkezik információval, hogy ki
fogja a jövőben elvégezni a terv
egyeztetéseket, kéményvizsgála
tokat JászNagykunSzolnok
Megyében. A FILANTROP Kft.
2016. június 14e után nem fo
gad be kérelmeket, az odáig be
érkező kérelmek esetében a
munkát elvégezzük.

Tájékoztató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás változásáról

13/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályza
táról szóló 9/2015. (IV.24.) számú rendelete módosításáról.
12/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékról szóló 12/2015. (VI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének vég
rehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
10/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékról szóló 12/2015. (VI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
9/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde térítési díjairól

8/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
18/2015. (XI.27.) és 13/2015. (VI.27.) rendelettel módosított 4/2015.
(II.12.) számú rendeletének módosításáról
7/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának
megállapításáról
6/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről
5/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
A temetőről és a temetkezésről szóló 2/2014.(II. 6.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályza
táról szóló 9/2015. (IV. 24.) számú rendelete módosításáról.

Önkormányzati rende l etek

A rendeletek teljes terjedelmükben elérhetők a www.abadszalok.hu n és az Ember Mária Könyvtárban
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A Hat Szín Virág Óvoda mindkét
tagóvodájának nagycsoportosai
részvételével, az Abádi Benedek
Művelődési Házban 2016. május
25én délután került sor az évzá
ró ünnepségre.

Hagyományainkhoz híven ebben
az évben először a Szalóki óvo
da, majd az Abádi óvoda ünne
pelt.
Nagycsoportosaink az óvodai
élethez kapcsolódó versekkel,

dalokkal, mesejelenetekkel, tánc
cal szórakoztatták a kedves ven
dégeket. A búcsúzó nagycso
portosok kis tarisznyával a vállu
kon vettek búcsút az óvodától.
Szeptembertől ők már iskolások
lesznek.
Ilyenkor még ezt a tényt el sem
akarjuk hinni és a szeptemberi
dátum is messze jár. Pedig az a

kedves szülő vagy óvodapeda
gógus teszi helyesen, aki igyek
szik jól felkészíteni a gyerekeket
az életükben bekövetkező új vál
tozásokra. Beszélgessünk velük
sokat pozitív, örömteli saját élmé

nyekről, ami az iskolában rájuk is
vár. Fontos a felnőttek jó példája,
véleménye. Kis” radarjukkal”a ki
sem mondott gondolatot, érzést
is átérzik. Mutassunk jó példát,
mert példák vagyunk.

Egy mondás szerint: „Két dolgot
adjon az ember a gyermekeinek
útravalóul, gyökereket és szár
nyakat”.
Had szárnyaljanak gyermekeink!
Kívánunk minden óvodapedagó
gus és dadus néni nevében
örömteli, sikeres iskolakezdést!

BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL

TARISZNYÁK A VÁLLAKON

Incédi Lászlóné
Tagóvoda vezető

A vendéglátás területén szervezünk tanfolyamokat és kínálunk köz
vetítői partnereinken keresztül külföldi munkát.
 Nyelvi tanfolyamok: szakmai idegen nyelvi képzések német és an
gol nyelven
 Szakmai tanfolyamok: hajós felszolgáló, mixer, barista, sommelier,
flair tanfolyamok, pultos tanfolyam, barmanager tanfolyam
 OKJ képzések: pincér, szakács, vendéglátó eladó, vendéglátás
szervezővendéglős, diétás szakács
 Munkaajánlatok folyami és óceánjáró hajóra, szárazföldi munkákra

Vidéki helyszíneken megfelelő létszám esetén kisebb csoportokban
is indítunk képzéseket.
12 napos tréningek vendéglátó ipari dolgozók számára.
Nyelvi tanfolyamok esetében interaktív online órákon is részt lehet
venni!
Keress minket a facebookon is!
www.vendeglatoakademia.hu
info@vendeglatoakademia.hu
+36 30 186 6345

Hirdetés Hirdetés

Június 23.án délután, a Polgármesteri Hivatal kistermében azok a
helybeli általános iskolások gyűltek össze, akik a most magunk mö
gött hagyott tanévben kiváló tanulmányi és sport eredményeket értek
el. A gyerekeket elkísérték szüleik és azok a pedagógusok, akik fel
készítették a diákokat a különböző versenyekre.

Balogh Gyula, Abádszalók polgármestere köszöntötte a megjelente
ket, és arról beszélt, hogy az ott jelen lévő gyerekek tevékenységük
kel példát mutattak társaiknak, és öregbítik Abádszalók hírnevét.

Az idén 31 tanulót, valamint 15 felkészítő nevelőt köszöntött a polgár
mester, s a tanítókhoz, tanárokhoz fordulva, a következőket mondta: 
Önök ajándékozzák meg tanulóikat tudással, ismerettel, emberség

gel, jó példával. A jövőben is támogassák a gyerekeket tehetségük ki
bontakoztatásában.

Balogh Gyula köszönetet mondott a szülőknek is, mert  mint hang
súlyozta – támogató munkájuk nélkül a pedagógus és a tanuló is
sokkal nehezebben, vagy esetleg sohasem érhetne el kiváló eredmé
nyeket.

A polgármester a gyerekekhez szólva először is gratulált nekik, majd
arról beszélt, hogy a többiek számára is jó példák, mert bebizonyítot
ták, hogy a siker nem az égből hullik, annak ára van. Két dolog kell
hozzá: szorgalom és kitartás. Ezek garantálják, hogy a fiatalokból
olyan sikeres felnőttek váljanak, akik meg tudják valósítani vágyaikat,
elképzeléseiket.

Ezt követően a polgármester, a nyári szünetre mindenkinek jó pihe
nést, tartalmas időtöltést kívánt, majd átadta a gyerekeknek az elis
merő okleveleket.

Kiváló tanulókat ismertek el

Akik példát mutatnak társaiknak

Az ünnepség résztvevői

nt
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Tisza Vuelta címmel tartott elő
adást az Ember Mária Városi
Könyvtárban június 10én Kása
Henrietta túravezető. A számta

lan élménnyel és fotóval illuszt
rált bemutatón a perui
Amazonast, illetve DélAmerikát

ismerhettük meg egy hátizsákos
turista tolmácsolásában.
Abádszalókra érkezésének az
volt az apropója, hogy jelenleg

egy kéthetes kerékpártúrán vesz
részt,  ugyancsak egyedül –
amelyben végigjárja a Tisza folyó

magyarországi szakaszát. Köz
ben néhány településen megpi
hen, s az ott lakóknak mesél
délamerikai kalandjairól.

Heni először magáról beszélt,
hogy jobban megismerhessük és
megértsük őt és utazásának cél
ját. Régi álmát valósította meg,
mikor 2014ben nekiindult egy
hátizsákkal DélAmerikának és 9
hónap alatt Patagóniától Kolum
biáig keresztülkasul bejárta a
kontinenst. Utazni azonban nem
ekkor kezdett. 2005ig Európa
összes országát végigbarangolta,
majd kiköltözött Spanyolország
ba, ahol akkor, a tervezett 2 év
helyett, több, mint 8 évig élt. Ez
alatt megtanulta perfektül a spa
nyol nyelvet, átengedte magát a
latinos életérzésnek, kileste a
mediterrán konyha titkait és be
járta az Ibériaifélsziget minden
zegzugát.
A beszámolója Peruról attól vált
igazán érdekessé és ezáltal még
élvezhetőbbé számunkra, hogy a

saját maga által készített fotók
mellé társított egyegy szemé
lyes történetet.
Heni elmondta, hogy a kilenc hó
nap alatt egyetlen atrocitás sem
érte, bizonyára ez a biztos nyelv
tudásának is köszönhető volt. A
rengeteg fotón hegyek, vízesé
sek, a dzsungel, növény és ál
latvilág szépsége mellett
bepillantást nyerhettünk a kis fal
vakban élő emberek életkörülmé
nyeibe, szokásaiba. Szó esett az
étkezésről is, hiszen volt alkalma
megkóstolni a lárvát, kajmánt,
teknőcöt.
Magáról annyit mondott zárszó
ként: nincs annál jobb érzés,
mint egy nap gyaloglás után be
pottyanni egy kis elveszett faluba
és megkóstolni a helyi specialitá
sokat.
További terveihez sok sikert és
kitartást kívántunk. Útravalóként
egy Tiszatavi fotókönyvet aján
dékoztunk a számára.

A hátizsákos turista

P a t a g ó n i á t ó l - K o l u m b i á i g

Pataki Zsoltné könyvtáros

Terveink között szerepel, hogy megismer
tessük olvasóinkkal azokat az abádszalóki
embereket, akik valamilyen formában a te
lepülés népszerűsítésén fáradoznak, na
pokon, hónapokon, és éveken keresztül.

Az első ilyen személy, Lázár Pál Funnybike
(gyorsasági motorversenyző). Pali nagyszerű
csapatot tudhat maga mögött, melynek tagjai
a különböző hazai és nemzetközi versenye
ken segítségére vannak abban, hogy minél
eredményesebben és sikeresebben verse
nyezhessen. Ennek a csapatnak a tagja a
HellTunning elnöke Sinka Pálinkás Felicián
Nándor. A rajtsegéd és irányító pozícióban
Varga Sándor Csaba és Tót András segédke
zik. A motorkerékpár műszaki állapotáért Sá
gi Tamás, szerelő felel.

A külföldi versenyeken nagy szerepe van a
tolmácsnak, a szabályok valamint a fontos
tudnivalók megértésében. Ezt a szerepet,
Szabó László tölti be. S aki összefogja, koor
dinálja, népszerűsíti a csapat közös munká
ját, valamint intézi a marketinget (reklámot),
az nem más, mint Popovics Anikó.

A csapat 2011ben kezdte, a versenyzést,
majd 2012től kategóriát váltva lett egyre si
keresebb, mind a hazai, mind pedig a nem
zetközi versenyeken. Ahogy teltek az évek,
úgy versenyzőnk is egyre szebb és jobb

eredményeket ért el. Így 2012ben három
nemzetközi tornán kategóriájában két harma
dik, és egy második helyet szerzett. 2013

hozta a csapata számára az első országos
kupa győzelmet. Abban az évben a Motul Ku
pán egy második helyezést is sikerült elérni
ük.

2014 volt versenyzésük egyik legsikeresebb
éve, ugyanis a négy első helyezés mellett
egy nemzetközi tornán, a világhírnévnek ör

vendő és nem méltatlanul híres Hockenheimi
pályán kategóriájuk előkelő hatodik helyét
szerezték meg. Tavaly már csak a dobogó

legmagasabb fokára álltak azokon a verse
nyen, amin elindultak és ez a tény bizonyítja
azt, hogy a 2011  ben indult pályafutásuk
óta, milyen fejlődésen ment át Pál és csapa
ta.
Gratulálunk, és szurkolunk a további sikere
kért!

Népszerűsítik Abádszalókot

Sikerek egy motor nyergében

Kása Henrietta élménybeszámolóját tartja

Kovrig Zoltán
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Ezerkilencszázkilencvenhatban
döntött úgy a Magyar Turizmus
Zrt, hogy az addig meglévő irodái

számát megtöbbszörözi, és erre
pályázati kereteken belül anyagi
támogatást is biztosít. Ebből a
forrásból kerültek beszerzésre az
abádszalóki iroda működéséhez
szükséges informatikai eszközök
és berendezések.

A kezdeti esztendőkben a Tourin
form Iroda, a Füzes Kemping
egyik helyiségében működött, ak

kori vezetője Szabó István volt.
Nagyon nagy előrelépésnek szá
mított, hogy 2000ben a mai he
lyére kerülhetett az iroda, melyet
sokáig az ország első tíz legjob
ban működő Tourinform Irodája
közé sorolták.

Jelentősége, hogy turisztikai in
formációs egységként része a
magyarországi turisztikai hálózat

nak. Vendégközpontú iroda sze
repét látja el. Naprakész
információkat közöl, szóban és
írásban. Segíti a település mar
keting munkáját, kapcsolatot tart
a helyi szolgáltatókkal.
Az évente több mint 1, 5 millió

vendéget kiszolgáló hazai tourin
form irodák információszolgálta
tással forgalmat generálnak, ami

a vállalkozók bevételeiben reali
zálódik. Így az irodák tevékeny
sége – köztük az abádszalóki is 
jelentősen hozzájárul a turisztikai
bevételek gyarapításához.

Naprakész információkat közöl

Húszéves a Tourinform Iroda

szekeres

Miután bekopogtattam Simon Istvánnéhoz,
mindenki Eszti mamájához, egy idő után
azon kaptam magam, hogy elfelej
tettem kérdezni, inkább csak ámu
lattal hallgattam. Ömlött belőle a
szó.

1935ben született és 1946 óta tud
csipkét verni. Leírhatom, hogy
2014 márciusában Abádi Benedek
díjjal tűntették ki, és hogy a Ma
gyar Kézművességért Alapítvány is
nagyra tartja a munkáját, de ezek
is csak adatok.

1946ban 11 évesen tanult meg
csipkét verni. Abban a világban
nem volt fontos, hogy valaki tanul
jon, mondván:”Tessék menni csip
két verni, azért fizetnek!” Fizettek
bizony: kereken 8 forintot, vagy
egy méter anyagot. 1952 előtt irat
kozott vissza az iskolába, ahol hamar kide
rült, hogy jól megy neki a számtan, ahogy ő

mondta: „Nem tudtam én, hogy jól megy,
csak csináltam!”

Így került 17 évesen, 1952 decemberében a
Gépállomásra. A feltétel az volt, hogy csak

olyan mehet oda dolgozni, aki tud biciklizni.
Tudni, ugyan nem tudott, de édesapjától ka

pott biciklin ezt is megoldotta.
Ezekben az időkben ment vissza
dolgozni az Aranykalász TSZbe,
ahol nagyon sok abádszalóki dol
gozott, és egészen nyugdíjas ko
ráig ott is maradt.
Mindenki Eszti nénije ma is az az
egyszerű asszony, aki mindig is
volt. Büszkén viseli, hogy Abád
szalók szülötte, és csendben al
kot. Iparművészeti csipkéi ma is
megtekinthetőek bárki számára.
Alázata, szerénysége, mint egész
eddigi élete, példamutató. Mun
kái, akarása pedig irigylésre mél
tó. Csipkéi méltán híresek, és
ámulattal csodáltam azt is, ahogy
Abádszalók címerét alkotta meg.
Abban egészen biztos vagyok,

hogy unokáimnak is mesélni fogok róla.

Biciklizni tudni kell

„Te s sék menn i cs i pké t ve rn i ”
Eszti mama csendben alkot

Szekeres Judit
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Egy csendes, napsütéses dél
után kopogtattam be az abádsza
lóki idősek otthonába. Füleki
Istvánné, az intézmény vezetője
kedvesen beljebb invitált.

A nappaliban nyugodt, családias
hangulat fogadott, ahol idősek
beszélgettek. Ez az otthonuk.
 Nem vagyunk könnyű helyzet
ben, hiszen a januári törvényi
módosítások értelmében csak az
kerülhet az intézménybe, akinek
ápolási szükséglete a napi négy
órát meghaladja – mondja a ve
zető asszony, majd így folytatja: 
Jelenleg 16an élnek itt. A „legfia
talabb” lakó 82 a legidősebb, pe
dig 103 éves. Napirendjük részei

a foglalkozások, amelyek igen
fontos szerepet kapnak az éle
tükben. A karácsonytól kezdve az
idősek napjáig, minden ünnep ki
emelt jelentőséggel bír.

Az idei évtől jelentősen könnyíti
az intézmény munkáját az újon
nan kialakított akadálymentes
fürdőszoba – újságolja Füleki Ist
vánné.

 Nagyon fontos, hogy kellő fi
gyelemmel és szeretettel fordul
junk feléjük, hisz mi is ezt
várnánk el a minket követő gene
rációtól – teszi hozzá még, mi
közben a kapuig kísér.

Tizenhatan az otthonban

Kellő figyelem és szeretet

Sz.J.

Június 25.én tizedik alkalommal
rendeztük meg Abádszalókon a
Kompér Fesztivált, mely alapve
tően az évszázados hagyomá
nyokra épül. Ugyanis a
burgonya, a krumpli, vagy, ahogy
errefelé még ma is mondják, a
kompér, az itt élők nélkülözhetet
len élelme volt és valójában ma

is az. Ebből adódóan számtalan
elkészítési módja ismert. Készí
tenek belőle leveseket, pörkölte
ket, sülteket, édes – és sós
tésztaféléket, és még hosszan
sorolhatnánk, hogy mi mindent.
Június utolsó szombatján felidéz
tük a múltat, hagyományainkat, s

a házaknál kialakított portákon,
nyitott udvarokon a városba ér
kező vendégek megkóstolhatták
a kompéros helyi specialitásokat,
és pontozhatták is azokat.

Az érdeklődő vendégek útilaput
és térképet kaptak, hogy
könnyen odataláljanak minden
hova. Az idén 14 porta verseny
zett egymással, és 116 útilapu
talált gazdára, s a vendégek kü
lönböző szempontok alapján
pontozták többek között a leg
szebb portát, a legkülönlegesebb
és legfinomabb krumplis ételeket.

Ezek alapján első a „ A Belga”,
második a „Csipkeverő lányok”,
harmadik pedig a „Speed Up Bü
fé” csapata lett. A „Legszebb por
ta „címet a Barátka Vendégház
nyerte, a „Legkülönlegesebb
krumplis étel” címet a Simon Fa
lusi Vendégház, túrókrémmel
töltött kompérja kapta, a legfino
mabb krumplis ételt pedig a Sza
lóki Yacht Klub csapata
készítette.

A rendezvény zárásaként Balogh
Gyula polgármester elismerő ok
leveleket és ajándékokat adott át
a nyerteseknek.

Kerek évforduló

Kompér Fesztivál - tizedszer

nt

Változik a világ. Hiszen például amíg pár esztendővel ezelőtt estén
ként a város parkjaiba, vagy fás, bokros területeire merészkedő ha
landókra leselkedett ezernyi veszély, addig mostanában mindinkább
a parkokat, virágágyásokat kell
védeni a civilizáció (?) vagy in
kább a vandálok támadásai ellen.
Mert lehet – e kulturált ember az,
aki összetiporja virágágyásokat,
ketté töri a fákat, trombitának né
zi –és megfújja – az ezer színben
pompázó virágokat, és még so
rolhatnánk. Ugye nem? Pedig ha
a parkrongálók tudnák, hogy eb
ben a pénzszűke világban itt
Abádszalókon is, hányan eről
ködnek azért, hogy a város vala
hogy kinézzen, hogy az itt élők és
az ide látogatók jól érezzék ma
gukat, bizonyára elcsodálkozná
nak.

Mert az igények nem csökkentek,
sőt. Hisz mindenki szeret szépen
rendezett és megfelelően kar
bantartott utcákon sétálgatni. S ehhez nemcsak pénz, hanem egy
adag jó szándék, figyelem is elkelne, mert ha mindenki rendben tarta
ná lakóhelye közvetlen környezetét, levágná a háza előtt a füvet, a

sok helyen térdig érő gazt, azzal is a város válna szebbé. Ha nem
dobálnák szét az újságpapírokat, szalámis, meg kenyeres zacskókat,
cigarettás dobozokat, csikkeket, akkor a szél sem vállalna spontán

kézbesítői feladatokat, ki tudja
milyen címre.

Környezeti kultúránk fejlesztése
tehát annál is inkább fontos fel
adat, mert valóban kevés a pénz,
s ráadásul a közfenntartásra
csak annyit lehet fordítani,
amennyi a költségvetésből ép
pen megmarad. Az pedig nem
sok.

Félreértés ne essék, tudom,
hogy a keveset nagyon nehéz
igazságosan elosztani. Ennek el
lenére azt azért el kell ismerni,
hogy nem véletlenül kongatják a
vészharangot a szakemberek,
mert ebben az egyenlőtlen né
ma, de mégis beszédes küzde
lemben a fák, virágok, bokrok
sorra adják meg magukat…

Így aztán vagy tudomásul vesszük, hogy szükség van a zöld terüle
tekre, vagy hamarosan nem lesz mire figyelmeztetni e témakörben
senkit…

Amíg nem késő…

N.T.
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J e g y z e t l a p o k

Most, hogy itt a szünidő, és beköszöntött az igazi nyár, az iskolások
és a felnőttek is felkerekednek, útnak indulnak, kirándulnak, feltehe
tően azzal a szándékkal, hogy minél jobban megismerjék az orszá
got. Ez így is van rendjén, hisz hazánknak számtalan olyan
műemlékekben, természeti szépségekben bővelkedő tájegysége van,
amely tömérdek látnivalót kínál az idegen számára. Csakhogy azt is
lehet bőven tapasztalni, hogy mondjuk egy idevalósi diák vajmi keve
set tud, a helybéli templom, vagy a település történetéről, a Tisza –
tóról, hogy például milyen nagy, és vajon hány sziget és félsziget van
benne. De ugyanakkor hosszan meséli a főváros, vagy esetleg más
országok nevezetességeit. Vagy a kisiskolások, ha kirándulnak, ál
mélkodnak a Halászbástyáról, de környezetük értékes építészeti, iro
dalmi emlékeiről alig, vagy egyáltalán nem tudtak mit mondani.
Nemrégiben szűkebb pátriánkbeli tanulókkal beszélgetve, ékes sza
vakkal ecsetelték Budapest, Lillafüred, Hévíz, a Mátra, a Bükk, a Ba
laton, a Dunakanyar szépségeit, de amikor például a szolnoki vár
történetéről, a Lehel kürtjéről, a kunok letelepedéséről kérdeztem
őket, megállt a tudományuk, és szinte egy mukkot sem szóltak.

Nos, ezek a példák azért is figyelmeztetőek, mert egy szomorú tényre
utalnak. Nevezetesen arra, hogy lakóhelyünk környékét, ahol élünk,
annak irodalmi, építészeti, történelmi, művészeti értékeit aligalig is
merjük. Persze, biztos sokan úgy vannak vele, hogy amit az ember
gyakran lát, azt megszokja.

Falusi ismerősöm meséli, hogy hányszor csodálkoznak a helybeliek
azon, hogy turisták özönlenek hozzájuk, megnézni a templomukat.
Nincs azon semmi érdekes – mondja. Ott áll, amióta az eszemet tu
dom.

Az ottaniak megszokták, s ezért nem is úgy mutatják gyermekeiknek,
hogy nézd meg fiam, vagy nézd meg lányom, ez a templom a múlt
egy értékes darabja. Vagyis nem emléknek, hanem sokkal inkább egy
öreg építménynek, vagy esetleg romnak tartják.

Visszatérve az eredeti gondolathoz, természetesen örülnünk kell an
nak, ha az iskolások ilyenkor, a tanév végén országjárásra indulnak,
vagy ha a felnőttek kirándulni mennek, hogy megismerjék Magyaror
szág valóban szép tájait. Csak legalább annyira fontos volna lakóhe
lyünk szűkebb környékének feltérképezése is, hisz közvetlen
környezetünk is ezernyi látnivalót kínál. Csak észre kellene venni.

S ráadásul nem is kerül olyan sokba…

Észre kellene venni
Nézem a megsárgult fényképet, és még ma is összeszorul a torkom,
pedig az eset már jó pár évvel ezelőtt történt. A fotón látható hét
nyolcéves forma kisfiú élettelenül nyúlik el a földön. Arca, keze, a fel
ismerhetetlenségig összeroncsolódva.

Mi is történt valójában?

Nyár volt, mint most, s kiránduló kisiskolások járták a dunántúli erdő
ket. Vidámak voltak, szertelenek, jókedvűen hancúroztak a magasra
nőtt fűben. Szedték a virágokat, fenyőtobozokat, meg az eldobált
konzervdobozokkal fociztak. Aztán egyszer csak az egyik kisfiú, vala
miféle, addig még sosem látott rozsdás, hosszúkás tárgyat talált. Volt,
aki az ismeretlen dologtól megijedt, de akadtak olyanok is, akiket a
kíváncsiságuk felbátorított. Kis idő múltán egyikőjük mégis azt mond
ta a fiúnak, hogy dobja el azt az izét, ne játsszon vele. Ő részben
szót is fogadott, elhajította, de ugyanúgy, mint a konzervdobozba, ab
ba is belerúgott egy jó nagyot…

A robbanás zaja betöltötte a környéket, és sebesültek jajveszékelését
lehetett hallani. Egy kivételével. Ő már soha többet nem szólhat sen
kihez.

Ez a dolog azóta sem hagy nyugodni, mert hiába múlnak az évtize
dek, és a katasztrófavédők, tűzszerészek szervezett, átgondolt, az
egész országra kiterjedő felelősségteljes munkája ellenére is a legvá
ratlanabb helyeken bukkannak elő a háború nem kívánt örökségei, a
különböző robbanóanyagok, amelyek bizony még ma is szedik áldo
zataikat.

Jól tudjuk, hogy az emberi kíváncsiság nem ismer határokat. Tulaj
donképpen ez természetes is, különösen, ha a mindig újat kereső,
mindent megismerni akaró gyermekeinkre gondolunk. Talán éppen
ezért van, hogy főként gyermektragédiákról szólnak a híradások is.
Bennük a veszélyérzet és az óvatosság lényegesen kisebb, mint
bennünk, felnőttekben. Vigyázzunk rájuk, mert ezeket a második vi
lágháborúból itt maradt veszélyes szerkezeteket, emberi életek kiol
tására szánták.

És sajnos erre a célra, még ma, hetvenegy év múltán is alkalmasak.

Vigyázat, robbanhat!

Heverészek a fojtogató júniusi kánikulában a strand zöld gyepén. A
víz mellett mégiscsak kellemesebb elviselni a hőséget. Nézelődöm,
olvasgatok, elnyúlva a takarón. Aztán egyszer csak elszabadul a po
kol. Persze, nincs mit csodálkozni ezen, elvégre szombat van. Dél
körül már annyian vagyunk, mint heringek a szűkre szabott szardíni
ás dobozban. Így azon sem csodálkozom, hogy átlép rajtam a néni, a
bácsi, a fiatalember, asszony, a sógor meg a haverja. Szétnézek. No
csak, itt vannak a férjek, a feleségek, a gyerekek, meg még a szere
tők is. Elterpeszkednek. Nem érdekes, legfeljebb jobban összehúzom
magam. A mellettem toporgó apróság édesanyja majdnem a fejemre
csavarja a gyerek csuromvizes fürdőruháját. Nem számít. Behunyt
szemmel fekszem a tűző napon. Aztán egyszer csak mintha hegyes
kis tűkkel szurkálnák a bőröm. Felnézek. Enyhe alkoholmámorban
úszó fiatalember homályos szemekkel kémleli a vízben lubickoló lá
nyokat, miközben félpercenként rámpöccinti égő cigarettájának ha
muját.

Apróságok, ez van. S ráadásul nem is a legbosszantóbbak, csak ép
pen jellemzőek. Mert úgy látszik, nem fontos odafigyelni másokra, s
így gyakrabban hámlik le rólunk a jó modor, mint a bőrünk egy kiadós
napozás után.

Ezvan

Az oldalt írta: Nagy Tibor

A kulturális műsort, a kora délutáni órákra szervezték. Odafelé
a kocsiban a fellépők arról beszéltek, hogy egy kis faluban
nem a legszerencsésebb délután kettőre előadást tenni. Hisz
olyankor még mindenki dolgozik, aki nem, az meg mással van
elfoglalva. Aggályaikat megerősítette az a népművelő is, aki
útközben csatlakozott a csapathoz. Így már jó előre belenyu
godtak, hogy a műsorra biztos nem kell pótszékeket betenni.

Megérkeztek a helyszínre, s akkor jött az igazi meglepetés. A
kis falusi kultúrház előtt hosszú kocsisor és tömeg várakozott.
Megörültek az érdeklődésnek, mert erre aztán nem számítot
tak. Biztatták is a sokadalmat, hogy kerüljenek beljebb, mind
járt kezdenek. Mire megszólalt valaki a tömegből:

 Maguk csinálják a tüdőszűrést?

Félreértés
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Befejeződött a 2015/16. évi bajnoki évad.
Visszatekintve a szezonra elmondhatjuk,
hogy nem volt könnyű, de a bajnokságot
mindkét csapatunk becsületesen végigját
szotta.

A megyei III. osztályú felnőttek 14 csapatos
bajnokságában a 9. helyet sikerült megsze
reznünk. A küzdelmeket 30 megszerzett
ponttal zártuk és ebből csak 12 pontot sike
rült a tavasszal elérnünk. Sajnos verhető el
lenfelekkel szemben többször váratlanul alul
maradtunk. Ez hozta magával, hogy Vona
Ferenc edző lemondott, és helyét Darvas
László vette át. Legeredményesebb játéko
sunk Darvas Miklós volt, aki 17 találatával a
góllövőlista 6. helyén zárt.

Az U19es csapatunk a megszerzett 21 pont
jával a 6 csapatos területi bajnokság 4. he
lyén végzett. A legjobb góllövő Sós Ákos volt,
aki fél szezon alatt 11 gólt szerezve a góllö
vőlista 10. helyét szerezte meg.

Összegezve az elmúlt évet be kell látnunk,
hogy a sikeres folytatáshoz mind a pályán,
mind a pálya mellett több kell. Az egyesület
nek következő szezontól olyan feltételeknek
kell megfelelni (pl.: papír és elektronikus ügy
intézés), amelyhez nagyobb összefogásra
van szükség.

Bízva abban, hogy ez az összefogás létrejön
köszönöm meg azon szurkolóink támogatá
sát és biztatását, akik a hazai mérkőzéseink
re kilátogattak.

L a b d a r ú g á s

Így zártak csapataink

Dr. Pásztor István Zoltán
(SE elnök)






