
2017. március Abádszalók város lapja INGYENES

Megújult a város lapja
Merre tovább, Hubertus Vadásztársaság?

Abádszalóki vert csipke a Kevi Böllértalálkozón
Értékeink védelmében

Színház az Abádi Benedek Városi Művelődési Házban
Elszámoló - Adatok, számok, információk Abádszalókról

MÁRCIUSBAN EGY NAPIG

KOLBÁSZBÓL A KERÍTÉS
A Tiszator programja

a 3. oldalon



„Köszönet a nőknek. Köszönet
neked, aki megszültél. És neked,
aki a feleségem voltál. És neked, te
harmadik, tízedik, ezredik, aki
adtál egy mosolyt, gyöngédséget,
egy meleg pillantást, az utcán, el-
menőben, vigasztaltál, mikor ma-
gányos voltam, elringattál, mikor a
haláltól féltem. Köszönet neked,
mert szőke voltál. És neked, mert
fehér voltál. És neked, mert kezed
szép volt. És neked, mert okos és jó-
kedvű voltál. És neked, mert türel-
mes és nagylelkű voltál. És neked,
mert betakartad hajaddal arcomat,
mikor megbuktam és rejtőzni akar-
tam a világ elől, s neked, mert tes-
ted meleget adott testemnek, mikor

fáztam az élet magányában. És
neked, mert gyermeket szültél
nekem. És neked, mert lefogod majd
puha ujjakkal a szemem. És neked,
mert kenyeret és bort adtál, mikor
éhes és szomjas voltam. És neked,
mert testedből a gyönyör sugárzott.
És neked, mert testednek olyan illata
volt, mint a földnek az élet elején.
Köszönet a nőknek, köszönet.”

Márai Sándor

Kedves abádszalóki hölgyek, lányok,
asszonyok!
Ezzel a Márai Sándor idézettel szeretném

kifejezni Önöknek az összes férfitársam ne-
vében, hogy mennyire hálásak vagyunk,
azért amit tesznek értünk! Lehet, hogy ez
időnként nem mindenkinél ölt testet min-
den nap egy- egy szál virágban, egy-egy ki-
mondott köszönetben, mosolyban,
pillantásban, de higgyék el, minden férfi
tisztában van azzal, hogy nők nélkül nem is
lenne emberi élet.
Isten, amikor megteremtette a férfit, egye-
dülinek, árvának, elhagyatottnak látta, és
arról határozott, hogy „Nem jó az ember-
nek egyedül lenni, szerzek néki segítő tár-
sat, hozzá illőt.” Olvashatjuk mindezt
Mózes első könyvének második részében.

Istentől először halljuk azt, hogy valami
nem jó. Valami nem jó, és ezért megteremti
a férfi mellé az első nőt, aki hozzá illik, aki
segítő társa az életben, hogy ne legyen
egyedül.
Oly sok mindenért lehetne még köszöne-
tet mondani akkor, amikor az év egy nap-
ját a nőknek szenteljük. Önök, kedves
hölgyek, amellett, hogy társaink az élet-
ben, emellett még sokkal többet tesznek
értünk. Testükben hordják és nevelik
gyermekeinket, megteremtik az otthont

és gondoskodnak annak melegéről, ápol-
nak és vígasztalnak, támogatnak, és ha
kell, óvó kritikával illetnek bennünket.
Városunk egyetlen intézménye sem lehet
meg hölgyek nélkül! Legyen az a szociális
gondozás, a gyermekgondozás, az okta-
tás, a művelődés vagy a városüzemeltetés
területe, mindenhol szép számmal dol-
goznak értünk a hölgyek. Köszönet nekik
azért, hogy munkájukat kimagasló tehet-
séggel, szorgalommal és elhivatottsággal
látják el, holott tudjuk, hogy este kezdő-
dik otthon az újabb műszak, amikor a
család motorjaként kell helyt állniuk.
Éppen ezért megérdemli minden egyes
nő, hogy egy hivatalos nőnapon megün-
nepeljük őket, de az év minden napján bi-
zonyítanunk kell számukra, hogy a

szívünkben élnek, és szeretjük őket.
Kívánom, Önöknek, kedves hölgyeim,
hogy ne csak ezen a napon lássák meg fér-
fitársaim az őket körülvevő nők csodála-
tos lényét, mutassák ki köszönetüket
mindazért, amit a nőktől kaptak és kap-
nak, hanem tegyék emlékezetessé egy
szeretet-ajándékkal, egy hála-szóval, egy
hosszú öleléssel!

Balogh Gyula
polgármester

NŐNAPI LEVÉL
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A rendezvény előkészítése már
hónapokkal ezelőtt megkezdő-
dött, és alapos, körültekintő,
mindenre kiterjedő munkát igé-
nyel, mivel évről évre sok válto-
zás történik a fesztivál
rendezésével kapcsolatban. Ta-
valy például változott a főtámo-
gató, ugyanis a korábbi szponzor
Nagykun-Hús Kft helyett, a me-
zőtárkányi Pemika Transz Kft és a
tiszafüredi Hegedűs-Hús Bt. vál-
lalta ezt a feladatot ugyanúgy,
mint az idén is. Az együttműködő
partnereink között ott van a Föld-
művelésügyi Minisztérium, az Ag-
rármarketing Centrum, a
Hungarikum Bizottság, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és ettől
az évtől pedig a Hortobágyi Hal-
gazdaság Zrt.
Már január legelején megfogal-
mazódott a felhívás, elkészült a

versenyszabályzat, amit megje-
lentettünk az interneten, az
abádszalóki honlapokon, hogy je-
lentkezzenek a csapatok, és sorra
érkeztek is a visszajelzések, mi-
közben a szervezés során szám-
talan kihívással szembesültünk.
Ugyanis egy ilyen fesztivál – ami
kétségkívül Abádszalók egyik leg-
nagyobb, és több ezer látogatót
vonzó eseménye – számtalan ki-
sebb és nagyobb feladat elé ál-
lítja a szervezőket. Így a
támogatók felkutatása, a csapa-
tok meghívása a szalmabábuk,
molinók, eligazító táblák készí-
tése és kihelyezése, tartalék po-
roltók biztosítása, a meghívók,
belépő-és kóstolójegyek, parkoló-
jegyek, szórólapok, plakátok el-
készítése, postázása, a szakmai,
a pálinka-és pogácsa zsűri tagjai-
nak felkérése, biztonsági szolgá-

lat felállítása, a polgárőrök felké-
rése, a hangosítás, a fénytech-
nika biztosítása, a különböző
engedélyek beszerzése, a techni-
kai személyzet, az egészségügyi
szolgálat megszervezése, a kultu-
rális műsor fellépőinek koordiná-
lása, az ajándéktárgyak
beszerzése, és még hosszan so-
rolhatnánk.
De megéri a fáradtságot, ugyanis
ez a fesztivál évről évre egyre
több látogatót vonz, s a résztve-
vők véleménye szerint minden
esztendőben gazdagodik a ren-
dezvény. Az idén az ország legkü-
lönbözőbb tájairól, és külföldről
érkező 25 csapat verseng majd
az elsőbbségért. Az ott készült
legkülönfélébb finomságokat meg
is kóstolhatják a látogatók, mi-
közben megsütnek 225 méter
kolbászt egyben, ami önmagában
is igazi kuriózum és látványos-
ság. S mellettük 40 kiskereskedő
árus kínálja népi kézműves porté-
káit a fesztivál főutcájában.
Ugyanakkor a nagyszínpadon kul-
turális és zenei programok hosz-
szú sora váltogatja majd
egymást. Fellépnek a Tisza-tavi
AMI néptánc csoport tagjai, a
vajdasági Sarkantyú Tamburaze-
nekar, különböző hagyományőrző
csoportok, a zentai Flamenco
táncklub mazsorettesei, de a
10b-Band Partyzenekar műsorá-
nak, Péter Szabó Szilvia AKUSZ-
TIK koncertjének, valamint

Cozombolis élő nagykoncertjének
is tapsolhat a közönség.
A rendezvény fővédnöke dr. Fa-
zekas Sándor országgyűlési kép-
viselő, földművelésügyi miniszter,
házigazdája pedig Benke László
mesterszakács, a „Böllérek Kirá-
lya” lesz. A jó hangulatról Ihos
József (Kató néni) gondoskodik.
A legkisebbek sem unatkoztak
majd, mivel a Gyermekszigeten
többek között csúszda, ugrálóvár
és körhinta várja őket.
S mindezek mellett a fesztivál je-
lentőségét növeli, hogy a Nem-
zeti Agrárkamara
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szervezete közreműködésével
március 10-én pénteken 10 órá-
tól, a polgármesteri hivatal nagy-
termében a térség
mezőgazdasági vállalkozóinak
részvételével Nagykunsági Agrár-
fórumot rendezünk a mezőgazda-
sági ágazatokat érintő
legaktuálisabb kérdésekről.
Bízunk benne: a fesztivál végén
elmondhatjuk majd, hogy egy
igazán minden szempontból sike-
res rendezvényt hoztunk tető alá,
amely méltán viszi jó hírét Abád-
szalóknak. A résztvevő csapatok,
árusok és vendégek pedig az
előző évekhez hasonlóan, az idén
is úgy köszönnek el egymástól,
hogy: „Jövőre veletek ugyanitt!”
Brumbauer Tibor
Archív fotó: Bordás Judit
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KIHAGYNI VÉTEK – BŐVEN LESZ OTT ÉTEK!
A szervezés igazi csapatmunkát igényel

2017. március 11-én immár tizenegyedik alka-
lommal tartjuk meg a Tiszator Böllérversenyt
Abádszalókon, a Füzes kempingben. 
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A Tisza-tavi AMI abádszalóki
néptáncosai karácsonykor bene-
veztek egy versenybe, melyen
100 ezer forint értékben lehetett
ajándékutalványt nyerni.
Sajnos nem nyertünk, kevés volt
a 964 internetes szavazás, amit a
fotóra leadtunk. Ezúton is kö-
szönjük mindenki segítségét, aki
támogatta őket!
Az I. helyezett Péterréve telepü-
lés 5567 szavazatot kapott, ez-
úton is gratulálunk nekik! Ha ezt
a 100 000,- Ft összeget lebont-
juk, akkor kiszámolható, hogy a
szavazatot leadók, kerekítve, fe-
jenként 18 forinttal támogatták a
csoportot. 
Az Ember Mária Városi Könyv-
tárban kihelyezésre került egy
zárt üveg urna, ahol bárki támo-
gathatja legalább 15 forinttal az
abádszalóki néptáncosok kellék-

tárának és fellépőruháinak bőví-
tését.
Számtalan fellépésükkel öregbí-
tették Abádszalók hírnevét!
Rendszeresen fellépnek városi

ünnepségeken, böllérversenyen,
nyári rendezvényeken, külföl-
dön, a testvértelepülések esemé-
nyein, stb.
Eddig mi voltunk büszkék rájuk

a fellépéseik alkalmával, most le-
gyenek ők ránk, felnőttekre
büszkék!

Támogassuk együtt legalább
15 Ft-al fejenként az abád-
szalóki néptáncosainkat!

EMBER MÁRIA VÁROSI
KÖNYVTÁR

ABÁDSZALÓK, 
ISTVÁN KIRÁLY ÚT 13/1.

Tel.: 06-59-357-486
NYITVA: HÉTFŐ: 8-12, 14-17

KEDD: SZÜNNAP. 
SZERDA: 8-12, 14-17 

CSÜTÖRTÖK: 8-12, 14-17
PÉNTEK: 8-12, 14-17

SZOMBAT: 8-12
A kezdeményezés március

31-ig tart!

Bordás Judit

LEGYÜNK BÜSZKÉK RÁJUK -
ÉS SEGÍTSÜK ŐKET!

Február közepén Tiszafüreden, a
Hableány Hotel vigadó termében
nagyszabású rendezvényen kép-
viselhettem Abádszalók várost.
A rendezvény célja volt megis-
mertetni szűkebb és tágabb kör-
nyezetünkkel, hogy a
házasulandók milyen szolgáltatá-
sokat vehetnek igénybe életük
talán legszebb napjának megszer-
vezéséhez. Ez egyfajta szakmai
nap is volt azon szolgáltatók rész-
vételével, akik az esküvő, illetve a
lakodalom napján portékájukkal,
szaktudásukkal hozzá tudnak já-
rulni a színvonalas kínálathoz.

Az eseményen az álompárok ré-
szére hirdettek vetélkedőt.
Az első díjat Kisköréről Faller
Alexandra és Pádár András vitte
el, rengeteg értékes felajánlás
mellett pl. ingyenes esküvői ruha
a tiszafüredi Gabriella ruhasza-
lontól és nászutat Görögországba.
Örömünkre szolgál, hogy Ale-
xandra és András is Abádszaló-
kon kíván házasságot kötni, a
Szalók Yaht Klub kikötőjében, jú-
lius 1-jén. 
A második helyezett lett Nyitrai
Fruzsina és Kriston Ádám Bese-

nyőtelekről, akik  többek között a
Postside Grill Étterem által fel-
ajánlott lakodalmas szolgáltatást
és Abádszalók Város felajánlását,
az ingyenes házasságkötési szol-
gáltatást nyerték, akik házasság-
kötésüket ez év augusztusára
tervezik, szintén a szalóki kikötő-
ben. 

Ezen a napon minden résztvevő
és kiállító nagyon jól érezte
magát, a jó hangulatot emelte,
hogy esküvői dj, lakodalmas ze-
nekar is húzta a talpalávalót. A

nap minden percére jutott valami
érdekes program. A Kormorán
együttes szólistáinak színvonalas
műsorán túl esküvői ruhabemu-
tató, tűz-zsonglőrök parádés mű-
során keresztül. Meg lehetett
kóstolni a  karcagi birkapörköl-
tet, lakodalmas tyúkhúslevest, az
isteni finom esküvői tortát. De le-
hetet gyönyörködni a tiszafüredi
csipkeverők portékáin keresztül a
mézeskalács szíveken át öröma-
nya ruhákban is. A tiszafüredi
anyakönyvvezető kolléganőmmel,
Koltainé Nórikával lehetőségünk
volt nekünk is bemutatkozni egy-
egy szertartás erejéig. 
Volt a kiállítók között még deko-
ros, fotós, videós és láthattunk
szépen megterített, alkalomhoz
illő lakodalmi asztalt is. Egyszó-
val a kínálat mindent felölelt, ami
egy jó lakodalomhoz szükséges.
Jó érzés volt tapasztalni, hogy
egy szívként dobbant ott és akkor

a Tisza-tó. 

Lehet, kicsit  újnak tűnik  ez a
próbálkozás térségünkben, de
meggyőződésem, hogy a Tisza-tó
olyan páratlan természeti kör-
nyezetben tud helyszínt biztosí-
tani a házasulandók részére, ami
minden igényt ki tud elégíteni a
boldogító igen kimondásához. 
Remélem, nem árulok el vele tit-
kot, hogy előkészületek folynak
egy őszi esküvői kiállítás meg-
szervezésére is, s bízom benne,
hogy ez Abádszalókon kerül meg-
tartásra, ahol mindig kedves és
szeretetteljes légkör fogadja az
ide érkezőket. 
Köszönöm, hogy megtiszteltek fi-
gyelmükkel!

Bíró Józsefné
anyakönyvvezető

ESKÜVŐI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

NÁSZ-LÁZ
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Soha nem látott érdeklődés
mellett tartotta az abádsza-
lóki család-és gyermekjóléti
szolgálat a múlt esztendő dol-
gaival, eredményeivel elszá-
moló, a jövő feladatait
meghatározó  éves gyermek-
védelmi tanácskozását feb-
ruár végén.

Fábián Krisztina szakmaiegység-
vezető örömmel állapította meg,
hogy a Szolgálat épületének ta-
nácskozóterme majdnem kicsinek
bizonyult, mert a meghívottak
szinte kivétel nélkül elfogadták a
meghívást.

A tanácskozáson először az egy-
ségvezető mutatta be szervezetük
tevékenységét. Elmondta: két csa-
ládsegítő igyekszik mindenben tá-
mogatást nyújtani annak a 98
családnak, amelyek együttműkö-
dési megállapodást kötöttek a
szervezettel. Ebben a 98 családban
összesen 168 rászoruló él.
Rajtuk kívül 150 azoknak a száma,
akiknek ugyan nincs állandó
együttműködési megállapodásuk,
de tavaly több alkalommal is kér-
ték a családsegítők segítségét.

És még rajtuk kívül is voltak 149-
en, akik egyszeri segítségért je-
lentkeztek be Abádszalókon.
Leggyakrabban a köznevelési in-
tézmények jeleztek problémát, de
összességében is jól működött
Abádszalókon a gyermekvédelmi
jelzőrendszer. Ezt igazolja, hogy a
kunhegyesi járásban Tiszabőről
jelezték a legtöbb problémát, amit
Abádszalók követett. Ez persze
nem azt jelentette, hogy nagyon
sok a baj, hanem inkább azt, hogy
a jelzőrendszer tagjai kellően fi-
gyelnek a problémákra, és ha
bajba kerül egy-egy fiatal, azonnal
szólnak az illetékeseknek.

A családsegítő szolgálat egyik leg-
emlékezetesebb, s egyben meg-
ható rendezvénye az volt, amikor
hat, több felé elhelyezett testvér
találkozhatott egymással a szolgá-
lat munkatársainak szervezőmun-
kája nyomán. De büszkék sikeres
adományhelyükre is, ahol a lényeg
nem azon van, hogy a rászorulók
kaphatnak, hanem azon, hogy

bárki elviheti oda fölöslegessé vált
ruháit, könyveit vagy játékait, és a
készletből választhat magának
másikat. Ezért is a szlogen: ,,Hoz-
hat, vihet, cserélhet”.

A szakmaiegység-vezető megemlí-
tette még programjaikat, amelyek
talán nem voltak túlságosan látvá-
nyosak a kívülállók számára, de
feltétlenül haszonnal jártak a rész-
vevők szempontjából. Ilyenek vol-
tak a kreatív foglalkozások vagy a
drogprevenciós előadás is.
Dr. Matus Mária gyermekorvos is

eljuttatta beszámolóját a tanács-
kozásra. Ő természetesen a gyer-
mekegészségügyi szempontokat
foglalta össze. Novotnik Tímea a
bölcsődei gondozás feladatairól
beszélt, Pataki Szilvia védőnő
pedig a terhesgondozás és csecse-
mőellátás nehézségeit mutatta be.
Tavasly 35 gyermek született, ám
a várandós anyák 20 százaléka ve-
szélyeztetett volt. Sajnos egy eset-
ben csecsemőbántalmazás is
előfordult a városban, ami miatt
intézkednie kellett a védődőnek.

Juhászné Gődér Mária az óvodai
gyermekvédelemről számolt ben,
Csehné Szőke Márta pedig az ön-
kormányzatnál végzett szociális
munkát taglalta. Kiderült: Abád-
szalókon csaknem 350 gyermek él,
akik vagy hátrányos, vagy halmo-
zottan hátrányos környezetben
kénytelenek felnőni. És ami elke-
serítő: számuk évről évre növek-
szik.

A tanácskozársa eljuttatta beszá-
molóját a rendőrség is, továbbá a
kunhegyesi pedagógiai szakszol-
gálat. A Család-és Gyermekvé-
delmi Központ jelzőrendszeri
tanácsadója kiemelkedően jónak
értékelte az abádszalókon végzett
gyermekvédelmi munkát, kie-
melve, hogy itt, és Tomajmonosto-
rán példaértékű a prevenciós
munka, amelynek segítségével
több súlyos problémát sikerült
már megelőzni. 

A gyermekvédelmi tanácskozás-
legfontosabb hozadéka a szakmai
szervezetek képviselőinek együtt
gondolkodási lehetősége volt. Akik
részt vettek az összejövetelen, mu-
níciót szereztek további munká-
jukhoz. Megerősítette őket a
tudat: a gyermekvédelemben soha
nem lehetnek egyedül, hiszen
ennek a szakterületnek nem csak
a szakmeberek a részesei, de min-
denki, akinek gyermeke, unokája
van, sőt még az is, aki az utcán lát
segítségre szorulót.

- aszi -

A GYERMEKVÉDELEMRŐL TANÁCSKOZTAK
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ELSZÁMOLÓ - ADÓBEVÉTELEK
A város saját bevételeinek tetemes részét, több mint felét
a helyi vállalkozások ,,dobják össze”. Bár az iparilag fej-
lett településekhez képest ez igen szerény összeg (az
Abádszalóktól négyszer nasgyobb Veresegyház százszor
annyi iparűzési adót szed be, mint városunk), de még így
is sokat köszönhetünk az itt adózó cégeknek, vállalko-
zóknak. A másik jeletős tétel a kommunális adóból jött
össze tavaly is, továbbá az idegenforgalmi adó sem elha-
nyagolható tétel, főkénmt az állami kiegészítéssel, ám ez
utóbbit az önkormányzat vissza is forgatja a turizmusba
a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. támogatásával. (Az
alábbi adatok nem tartalmazzák a decemberi bevétele-
ket.)

Kommunális adó 18 356 000
Gépjárműadó 7 690 000
Iparűzési adó 44 698 000
Idegenforgalmi adó 13 461 000
Pótlékok, bírságok 659 000

Összesen 84 873 000

Színház
2017. Május 13. 19 óra

Egy asszon két vétkecskéje
Bukovinai székely, gyimesi és moldvai

csángó népi szerelmes történetek
Kóka Rozália gyűjtése alapján

a hevesi Blaha Színkör 
előadásában

az Abádi Benedek Művelődési Házban

Játszók:
Árvai Erzsébet, Baloghné Tóth Edit, 
Bardiné Bohács Anikó, Dévai Péter, 

Grimplinyi Gábor, Kirschner Gábor, 
Lólé Mihály, Magdáné Balázs Edit, 

Magyar Zsanett, Szombati Imre, Vass Lászlóné
Ének: Halassy Csilla

Technika: Varga István
Rendezte: Erdészné Turcsányi Katalin

Jegyár: 1000 Ft
Felnőtteknek ajánlott!

1848-49-es szabadságharc 
eseményeire emlékezünk 

egy rendhagyó történelemóra kere-
tén belül

az Ember Mária Városi Könyvtárban
2017. március 16-án, csütörtökön 

09-órától
Herbály  Andrással

ama bizonyos túri betyárral

Hirdessen ingyen!
A Tisza-tavi horgászatot bemutató honlapunk (www.sporthorgasz.eu) megújul. Ezáltal
nem csak egy modern és látványos weboldal születik, de egy jelentős újítással a Tisza-tó
körüli vállalkozásoknak, szolgáltatónak, önkormányzatoknak is megjelenési lehetőséget
adó „Partner oldalt” is létrehoztunk. Alapvetően a Tisza-tó halgazdálkodásával, halőrzé-
sével foglalkozó cég vagyunk, ugyanakkor marketing munkánkkal a helyi vállalkozások
ismertségét is növelni szeretnénk.
Szeretnénk, ha Ön is kivenné a részét sikerünkből: az egész Tisza-tavi szolgáltató-palet-
tát megszólítjuk és mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy partner oldalunkon in-
gyenesen, rövid bemutatkozó szöveggel, néhány fotóval és videóval megjelenjen.
Ha szeretne egy átfogó, Tisza-tavi szolgáltatókat bemutató oldalon szerepelni, melyet
havonta több mint 10.000 vendég tekint meg (nem csak horgászok), akkor nincs más te-
endője, mint a válasz e-mailben a következőket eljuttatni hozzánk:
Bemutatkozó: 300-500 karakter közötti szöveg, melyben leírja vállalkozása, szervezete
lényegét, ajánlott szolgáltatásait. Kérjük, árakat ne közöljön a bemutatkozóban!
Elérhetőségek: Szeretnénk, ha az oldalunkon kereső vendégek pontos és hiánytalan elér-
hetőségi adatokat találnának, ezért kérjük, hogy a következők mindegyikét küldje el ne-
künk:

Vállalkozás/szervezet pontos neve:
Címe:
Telefonszáma:
Weboldal címe:
Közösségi oldal címe (ha van - akár több is):

Fotók: Minden partner oldal rendelkezik egy profilképpel, amely lehet logó, vagy a szol-
gáltatásra jellemző fotó is. Profilképet mindenképpen csatoljon üzenetéhez. Ezen kívül
4-8 további fotót albumban történő megjelenítésre adunk lehetőséget díjmentesen. 
A partnerek oldalon csak jó minőségű képeket jelenítünk meg, ezért kérjük, hogy éles és
nagy felbontású fotókat csatoljon.
Videó: Lehetőséget biztosítunk videó megjelenítésére is. Amennyiben rendelkezik bemu-
tatkozó filmmel, kérjük youtube link formájában küldje meg válaszában. 
A beérkező tartalmak szerkesztését, közlését és a teljes körű ügyintézést térítésmentesen
vállaljuk. Példaként mellékeltünk egy elkészített partner oldalt. Ha bármilyen kérdése
lenne az ingyenes megjelenési lehetőséggel, vagy a technikai részletekkel (fotók, video)
kapcsolatban, forduljon bizalommal marketing menedzserünkhöz a következő elérhető-
ségek valamelyikén:
Szabó István – e-mail: szabo.istvan@sporthorgasz.eu – telefon: +36707737746
Bízunk benne, hogy hamarosan partnereink között tisztelhetjük Önt is!

Hegedüs Gábor
Tisza-tavi Sporthorgász Kft.
ügyvezető igazgató
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Pont ötven évvel ezelőtt írt arról a Szolnok megyei
Néplap, hogy Abádszalókon több éves viszontagság
után megváltoztak a művelődés feltételei. Elkezdő-
dött valami, valami új, valami bizakodásra okot adó
folyamat. Ismét szervezett programok születtek, és
ezekre a település lakói is felfigyeltek.
Valami hasonlóról megint
beszámolhatunk, hiszen az
önkormányzat rászánta
magát, hogy a sok éven ke-
resztül összefonódó kultúra-
idegenforgalom párost most
szétválassza.
Erre azért volt szükség, mert
nem lehet elvárni egy bevéte-
orientált vállalkozástól, hogy
a művészetekben, az ismeret-
terjesztésben, a kultúrpoliti-
kában is jártas munkatársat
alkalmazzon, s azt sem, hogy
a strand, a temérdek szállás-
hely üzemeltetése, az idegen-
forgalmi rendezvények megszervezése mellett még
a településen élők kulturális igényeit is kielégítse,
gondoskodjon a helyi sajtó működtetéséről.
Az Abádi Benedek Művelődési Ház eddig is lehető-
séget adott több kisközösségnek arra, hogy az épü-
letben tarsák összejöveteleiket. Mostantól még több
kisközösség jön majd ide, hamarosan egy Abádsza-
lók múltjáról szóló kiállítás nyílik helyi gyűjtők és

magánszemélyek jóvoltából, és színházi előadásso-
rozatra is sor kerül.
Április 1-jén - de nem áprilisi tréfaként - egy 3D-s
mozi alapjait rakjuk le a Mozgómozi nevű, 2 és 3 di-
menziós premierfilmeket a vidéki kisvárosokba el-
juttató céggel kötött megállapodás segítségével.

Várhatóan havonta egy napon
délelőttől késő estáig forognak a
jobbnál jobb filmek gyermekek-
nek és felnőtteknek egyaránt.
Az Abádszalóki Hírnök is a műve-
lődési házban készült és készül a
későbbiek során, elvégre a kultúra
része a helyi sajtó is.
Ugyanakkor nem maradnak el a
sokak által kedvelt kiárusítások
sem, de természetesen a művelő-
dési ház más egyéb külső rendez-
vény számára is szabadon
igénybe, illetve bérbe vehető.
Reményeink szerint hamarosan
egy kis szépészeti átalakításon is

keresztül megy majd a ház környezete. Amennyi-
ben a már benyújtott pályázatot támogatásra alkal-
masnak minősítik, még napelemeket is kap majd az
épület, ha viszont nem nyer pályázatunk, kis lépé-
sekben akkor is fejleszteni fogjuk a kultúra házának
környezetét. A ház előtti teret, az udvart minden-
képpen otthonosabbá szeretnénk tenni.
Abádi Szabó Imre

A TÖRTÉNELEM ISMÉTLI ÖNMAGÁT...

Abádi Benedek
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Harminc ember munkahelyét, megélhetését
biztosítja, harminc család sorsának alakulásá-
ban játszik szerepet a Hubertus Vadásztársa-
ság. A közösség emellett hetvenhárom tagot
számlál, ők azok, akik aktív vadászként, vagy
legalább a vadászathoz erősen kötődőként
nem csak a hobbijuk, de közösségük sorsát is
a szívükön viselik. Csak nem mindig egyfor-
mán. Ők a február 18-i közgyűlésükön első
kézből értesülhettek róla: madárinfluenza tá-
madta meg a tízezer egyedet számláló fácán-
állományukat.

Erdei Péter, a társaság elnöke lapunknak
mondta:
- A vírustörzs folytonos változására jellemző,
hogy ez az első eset, amikor nem vízi szárnya-
sok meg házi baromfiak fertőződtek meg,
hanem fácánok. Ezt az állatfajt eddig elke-
rülte a kór - mondja az elnök, aki erről az el-
sőségről szívesen lemondott volna. -
Közgyűlés előtt fél órával értesítettek róla,
hogy a fertőzés miatt le kell ölni a teljes állo-
mányt. Ez aztán néhány napon belül meg is
történt. 

Állatorvosok méreginjekcióval végeztek a ma-
darakkal, s ezekben a napokban kerül sor az
első fertőtlenítésre. Az elnök elmondta la-
punknak azt is: a területet kétszer kell fertőt-
leníteni. A kettő között 21 napnak kell
eltelnie, ezért azt remélik, hogy április elején
már újból kérhetik a fácánnevelő udvarok
használatba vételét.

A hatóság az önkormányzatokat arról is érte-
sítette, hogy a telep körül egy 3 kilométeres
védő, és egy 10 kilométeres megfigyelési kör-
zetet alakítottak, ki.

Ősz óta Magyarországon most már több mint
230  gazdaságban mutatták ki a betegséget, a
teljes kár akár 5 milliárd forint is lehet.

A kártalanítást a járási hivatalok végzik köz-
igazgatási eljárásban, a gyakorlat szerint a

gazdálkodók 60 napon belül számíthatnak a
fizetésre. Erdei Péter azt reméli, hogy a kárté-
rítési összeg megérkezik a társaság számlá-
jára, mire a telepre újból szárnyasokat
telepíthetnek. Abból szeretnének ugyanis
napos fácánokat vásárolni, hogy aztán azokat
felnevelve a lehető legkisebb veszteséggel úsz-
szák meg a vírus okozta vészt. Elvégre nem
csupán néhány tucat vadász hobbijáról, de
Abádszalók egyik jelentős kenyéradójának
sorsáról van szó.

Azon az ominózus vadászgyűlésen egyébként
arról is döntés született, hogy a Hubertus Va-
dásztársaság akkor is megmarad gazdálkodó,

embereket foglalkoztató szervezetnek, ha a
földtulajdonosok saját társaságot alapítva a
vadászati jogot maguk gyakorolják. 

A társaság tagjainak többsége azért döntött
így, mert szilárdan hiszik, hogy az erdő-mező-
és vadgazdálkodási tevékenységből továbbra
is képes a társaság fennmaradni, és munkát
biztosítani az alkalmazottaknak. Elvégre öt-
száz hektár saját földterülettel, fácánneve-
lésre alkalmas udvarokkal és eszközökkel,
gépparkkal és megfelelő szakembergárdával
rendelkeznek ahhoz, hogy tartós gazdálko-
dásra rendezkedjenek be.

A közösségi oldalon kering egy okirat, ame-
lyet a megyei kormányhivatal állított ki, és
arról szól, hogy a vadászati jogot mostantól a
Paphalmi Diána Vadásztársaság gyakorolja
Abádszalók térségében, a földtulajdonosi kö-
zösség döntése értelmében. Ebből arra lehet
következtetni, hogy a Hubertusnak nem is
marad más, mint a gazdálkodás.

Erdei Péter erre azt mondja:
- Erről most ne beszéljünk, ez egy folyamat-
ban lévő ügy, ami egyelőre - fellebbezés miatt
- nem zárult le. Ami biztos, hogy a leggyor-
sabb ügyintézést igénylő feladatunk a madá-

SZEGÉNY VADÁSZT AZ ÁG IS HÚZZA
MADÁRINFLUENZA MIATT IRTOTTÁK KI A FÁCÁNOKAT

A kisebb kör a védőkörzetet, a nagyobb a megfigyelési körzetet jelzi

A Hubertus Vadásztársaság elnöke február 18-án reggel, épp egy társa-
sági közgyűlés megkezdése előtt fél órával értesült a rossz hírről: az
eddig fácánban még soha, sehol elő nem forduló madárinfluenza törzs
jelenlétét fedezték fel a mintában az állategészségügy budapesti labora-
tóriumában. A madarak pusztulásából tudni lehetett, hogy valamilyen
kór pusztít, hiszen ilyenkor elhullást legfeljebb a héja szokott okozni.
És miután az antibiotikumos kezelés sem használt, valószínűsíteni le-
hetett, hogy legrosszabb esetben valamilyen vírus okozza a betegséget.
De azt rossz álmukban sem gondolták, hogy egy eddig csak vízi szár-
nyasokra meg házi baromfiakra veszélyes madárinfluenza mutáns
éppen Abádszalókon szerez új pustítani valót magának.



rinfluenza által okozott helyzet. Márpedig
ebben is vannak egyelőre bizonytalansági té-
nyezők.
Az elnök azt reméli, hogy hamarosan lezárul-
hat az állategészségügyi procedúra. Nem
mindegy, hogy mikorra sikerül megnyugta-
tóan lezárni az ügyet, és az sem, hogy mikor,
és mekkora kártérítés érkezik a számlájukra.

A madárinfluenzával kapcsolatban a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal el-
rendelte a védőkörzetet, mely a fácántelep
középpontjától számított három, valamint a
megfigyelési körzetet, amely 10 kilométer
sugarú körre terjed ki. Előbbi főként mező-
gazdasági külterületet érint, de benne foglal-
tatik Abádszalók belterületének csaknem
egésze. A megfigyelési körzet  magában fog-
lalja Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszen-
timre, Tomajmonostora teljes
belterületét, ugyaezen települések, valamint

Kunhegyes, Tiszaszőlős, Tiszabura és
Tiszagyenda külterületének jelentős részét,
továbbá Kunhegyes belterületének egy ré-
szét is.

A védőkörzetben még a tojást is csak külön
hatósági engedéllyel szabad szállítani, és a
gazdaságok ki-és bejáratánál fertőtlenítésre
alkalmas eszközt és fertőtlenítőszert kell elhe-
lyezni.

A megfigyelési körzetben a baromfit csak zárt
térben, illetve telesen (fölülről is) körülkerí-
tett udvaron szabad tartani. Hozzájuk csak
gondozóik léphetnek be, ezek az állatok, de
még tojásaik sem szállíthatók el, és engedély
nélkül idegen állatokat sem szabad a körzetbe
hozni. Az elhullásokat, a csökkenő tojáster-
melést, vagy ha az állomány a szokásosnál 20
százalékkal kevesebb takarmányt fogyaszt,
haladéktalanul jelenteni kell.

Tilos mindenféle baromfivásár, piac
is. A megfigyelési körzetben elrendelt
intézkedéseket legalább 30 napig kell
fenntartani - áll a kormányhivatal ha-
tározatában.

A madárinfluenza H5N8 törzse az elmúlt két
évben több járványt okozott világszerte a ba-
romfiállományokban, súlyos közvetlen és köz-
vetett károkat előidézve. Jelenleg is számos
ország küzd madárinfluenzával.
A kimutatott szerotípus (H5N8) kapcsán
eddig még sosem fordult elő emberi megbete-
gedés. A baromfiállományokra azonban ko-
moly veszélyt jelent, ezért a hatóság felhívja
az állattartók figyelmét a megelőzés fontossá-
gára.

A járványtani kutatások valószínűsítik, hogy a
vonuló madaraknak is szerepe van a betegség
terjesztésében. Legnagyobb veszélynek azok a
víziszárnyas állományok vannak kitéve, me-
lyeket részben vagy teljesen kifutón, legelőn
tartanak. 

A madárinfluenza tünetei különfélék lehet-
nek, melyek függnek a vírus megbetegítő ké-
pességétől, a madarak fajától, korától, tartási
körülményeitől. Kezdeti tünet lehet az étvágy-
talanság, a folyadékfelvétel csökkenése és né-
hány egyed elhullása. Később, vagy más
esetben hirtelen, akár előzetes tünetek nélkül
nagyarányú elhullás is előfordulhat. A beteg-
ség jele lehet a tojástermelés vagy a testtömeg
gyarapodás csökkenése is.

Kulcsfontosságú, hogy az állattartók szigo-
rúan betartsák az általános járványvédelmi
szabályokat és jelezzék az állatorvosuknak
vagy az állategészségügyi hatóságnak, ha álla-
taikon bármilyen tünetet észlelnek.  És ez
nem csupán a nagygazdaságokra. de a háztáji
baromfiudvarokra is érvényes.

aszi

ADÓNK EGY SZÁZALÉKÁT AZ IDÉN IS
AZ ABÁDSZALÓKI JÓ ÜGYEKRE

FORDÍTHATJUK

RENDELKEZZEN ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁRÓL A HELYBELI CIVILEK JAVÁRA!

Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület
5241 Abádszalók, Mikszáth út 3.
Adószám:             18821581-1-16

Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 8.
Adószám:             18830084-1-16

9

Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány
Abádszalók     Deák Ferenc út 12.
számlaszám: 70100028-11001830

Borostyán Szociális Alapítvány
Abádszalók     Kossuth Lajos út 6/b.
számlaszám: 18830479-1-16
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ÉRTÉK ÉS ÖRÖKSÉG -
ABÁDSZALÓKON

Érték és örökség – Abádi Akadémia címmel népművészeti
előadás-sorozatot indított az Abádszalóki Csipkeverők és Al-
kotók Háza. A fél éven át tartó sorozat jeles etnográfusok
előadásával a magyar népművészet értékeire hívja fel a fi-
gyelmet. Az első alkalomra 2017.február 17-én került sor,
ahol dr. Bartha Júlia keletkutató etnográfus ,,Török hatás a
magyar díszítőművészetre” című előadását hallgathatta a
szép számú érdeklődő közönség.
A következő alkalom 2017. márc. 17-én lesz, mely alkalom-
mal Bán Andrea etnográfus a kunhímzés jellegzetességeit is-
merteti.

Az úgy volt, hogy Abádszalók önkormányzata
nagyon szeretett volna már egy nagyobbacska
szupermarketet letelepíteni a városban, még
az 1990-es években. Bordás Imre akkori pol-
gármester a megmondhatója, hány céget pró-
báltak meg idecsalni, köztük a Penny
Marketet is. Csakhogy akkoriban még olyan
volt a cég üzletpolitikája, hogy csakis bizo-
nyos települési lélekszám fölött épített üzletet
a vállalkozás. Ezen ma már túljutottunk, és
még építésre sincs szükség, elvégre Abádsza-
lókon is megüresedett egy nagy alapterületű
épület, amelyben biztosan jól érzi majd magát
a Penny is.
Eléggé dicstelennek indult a történet, s talán
még ma sem rendezte a dolgozók felé az ösz-
szes tartozását az abádszalóki CBA-t is üze-
melő Palóc Nagyker. A csődbe ment céget
még a nagy baj nyilvánosságra kerülése előtt
magára hagyta a frenchise tulajdonosa, a CBA

anyavállalat. Ettől kezdve a Palóc sorsa meg-
pecsételődött.
Aztán hónapokig állt üresen az abádszalóki
üzlet, s mivel az épület tulajdonjoga és az üze-
meltető ,,személye” régen nem azonos (tehát
az épület sorsa nem függ a vélhetően évekig
tartó felszámolás kimenetelétől), így megin-
dult a találgatás, hogy melyik lánc veszi át a
boltot, hogy átveszi-e egyáltalán, vagy végleg
lakat kerül rá. Némi reményt az adott, hogy
esténként, s gyakran nappal is az arra járók az
eladótérben fényt láttak, ami egyértelműen
jelezte, hogy a bolt gazdája nem dobta a gyep-
lőt a lovak közé, továbbra is fizeti a villany-
számlát, és várja a befektetőt.
Ami végre meg is érkezett. A korábban csak
Abádszalóknál jelentősen nagyobb lélek-
számú városokban boltot nyitó Penny Market
Kft. mostani döntésével városunkban is meg-
nyitja üzletét.

Hogy ezzel az ötlettel mit kezd a két üzletet is
működtető Coop Szolnok, azt egyelőre nem
tudjuk. Remélhetőleg felveszik a kesztyűt, és
nem boltbezárással válaszolnak a konkuren-
cia megérkezésére, hanem az árképzésben
próbálnak meg lépést tartani az újonnan ér-
kező üzletlánc boltjával. Két nagy üzletet
Abádszalók gond nélkül képes eltartani, erre
az elmúlt években is volt példa. A Penny
pedig bizonyosan egyfajta választékbővülést,
valamint bizonyos termékeknél és bizonyos
időszakokban árversenyt is hoz Abádszalókra,
ami nyilván a vásárlók érdeke, már ha ez az
árverseny nem teszi tönkre egyik üzletet sem.
Bár a nyitás időpontját illetően nem kaptunk
tájékoztatást a Penny Market Kft-től, de úgy
tudjuk, májusban megnyitja új, abádszalóki
üzletét a kereskedelmi cég. Ahogyan a kun-
madarasi egykori CBA helyén is ez a kiskeres-
kedelmi lánc igyekszik erős konkurenciát
nyújtani a Coop üzleteknek.

- aszi -

PENNY LESZ A CBA-BÓL

ELSZÁMOLÓ - 
ABÁDSZALÓK SZÁMOKBAN
A város költségvetése - ahogy mondani szokás - 2016-ban is bo-
rotvaélen táncolt. Az itt elköltött pénz gyakran alig látható
módon jut el a végfelhasználókhoz, azaz gyakorlatilag az abád-
szalóki emberekhez. A rászoruló egyedülállók és családok pél-
dául tavaly csak az önkormányzaton keresztül 83 millió forintot
(fejenként nagyjából 25 ezret) kaptak. Az alábbi adatokat Ba-
logh Gyula Polgármesternek a közmeghallgatásra készített be-
számplójából ollóztuk.

Egyéb, nem intézményi ellátások 
(pl. települési támogatás) 1.242.000 Ft
Beiskolázási támogatás 8.900.000 Ft
Lakásfenntartási támogatás 8.105.000 Ft
Méltányossági ellátások 80.000 Ft
Gyermekétkeztetés 3.015.000 Ft
Óvodai gyermekétk. 13.235.000 Ft
Bölcsődei étkezés     2.226.000 Ft
Bursa Hungarica  225.000 Ft
Első lakáshoz jutók 1.300.000 Ft
Tüzelő támogatás 10.000.000 Ft

Mikulás csomag, Vöröskereszt, 
közmunkában megtermelt javak

ÖSSZESEN: 83.000.000 Ft
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Köszöntöm az olvasókat abból az alkalomból,
hogy Abádszalók régi-új lapját, az Abádsza-
lóki Hírnököt a kezükbe veszik. Amint láthat-
ják, külalakjában kissé megváltozott a lap, de
reményeim szerint a tartalma az, amely való-
ban megújul 2017-ben.
Amit most látnak, egy átmeneti Hírnök. Már

nem pont olyan, mint amivel korábban talál-
koztak, és még nem olyan, amihez később jut-
hatnak hozzá. A lap ugyanis hamarosan ketté
válik. Egy önkormányzati közlöny és egy
abádszalóki hírmagazin lesz belőle.
Az önkormányzat tájékoztatási kötelezettsé-
gét, a nyilvánosság erejét és fontosságát szem
előtt tartva továbbra is eljuttatja minden pos-
taládába a döntéseiről, terveiről, a város lehe-
tőségeiről és adatairól szóló információit, de

később lesz egy másik, megvásárolható lap is,
amelyben riportok, interjúk, tudósítások és
jegyzetek adnak majd érdekes olvasnivalót az
abádszalókiaknak. Ez utóbbit kéthavonként -

januárban, márciusban májusban, júliusban,
szeptemberben és novemberben,  bónuszként
pedig karácsony előtt - megvásárolhatják ol-

vasóink különféle árusító helyeken, az önkor-
mányzati közlöny megjelenése ugyanakkor
nem dátumokhoz, hanem a tartalom fontos-
ságához kötődik: ha sürgős közlendője, meg-
beszélni valója van az önkormányzatnak az
abádszalóki emberekkel, azonnal, várakozás
nélkül eljuttatja hírharsonáját a lakásokba.
Bízom benne, hogy a Közlöny rugalmassága,
gyorsasága és hitelessége, valamint a Hírnök
pihentető, gondolatébresztő és olvasmányos
stílusa elnyeri minden abádszalóki olvasó jó-
indulatát és tetszését.

Abádi Szabó Imre
felelős szerkesztő

EGY VÁROS KÉT LAPJA

KKÖÖZZLLÖÖNNYY
AAbbááddsszzaallóókkii

ABÁDI BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
2017. ÁPRILIS 8. 19 ÓRA

BELÉPŐ: 1000 FT

ELSZÁMOLÓ -
GYORS FOGYÁS

Már a hivatalos adatok is elég ijesztőek
(évi 1 százalékkal csökken a város népes-
sége), de ha figyelembe vesszük, hogy a
nyilvántartásban szereplők közül sokan
költöztek már el a jobb munka-és megél-
hetési lehetőségek érdekében a fővá-
rosba, az ország nyugati felére vagy a
határon túlra, még szomorúbb a kép.
Persze annak mégis csak örülni kell,
hogy több száz abádszalóki vette sorsát
saját kezébe, és biztosította megélheté-
sét.

2015.01.01-i népességszám:         4382 fő
Született: 41 fő
Elhalálozott:  72 fő
Elköltözött: 101 fő
Beköltözött: 95 fő

2016.01.01-i népességszám:         4345 fő
2016.12.09.-ig született: 36 fő
Elhalálozott: 68 fő
Elköltözött: 83 fő
Beköltözött: 76 fő

2016. decemberi létszám:             4306 fő



A „szakma” szabályai – avagy egy betörő gondolatai:

„Kifejezetten keresem a magas átláthatatlan kerítéseket, ugyanis nem
szeretem, ha kíváncsi szemek vizslatják a munkaterületemet”

„Mielőtt munkához látnék, mindig bekopogok, vagy csengetek, esetleg,
ha tudom a telefonszámodat megcsörgetlek. Ha ajtót nyitsz, udvaria-
san útbaigazítást kérek, majd tovább állok, ha felveszed a kagylót, már
bontom is a vonalat”

„Szereted a friss levegőt, ezért bukóra hagytad az egyik ablakot? A szél
csak a függönyödet, én az értékeidet fúrom meg.”

„Mindig megnézem, hogy mennyire van tele a postaládád, néha én
magam hagyok ott egy szórólapot, hogy lássam mikor viszed majd el.,”

„Utálom az élesített riasztórendszereket és a több pontot záródó biz-
tonsági ajtókat, bajlódjon velük aki akar.”

„Valóban azt gondolod, hogy ha már benn vagyok, majd nem nézek be
a ruhásszekrénybe vagy a matracod alá, eseleg a zoknis fiókba?
„Ha kutyaugatást hallok, attól mindig borsódzik a hátam, pláne, ha
ugyanakkor a kíváncsi szomszéd is megjelenik az ablakban.”

„Téli időszakban  házad körüli szűz hó látványa felér egy meghívással
számomra. Örömmel tölt el, hogy még csak meg sem kérted a szom-
szédot, hogy hányja el a havat, vagy legalább járjon egyet az ingatlan
körül.”

Kérjük, gondolja át Ön is, ne adjon esélyt a bűnözőnek!

Az internet veszélyei

Napjainkban az internet használata a mindennapok részévé vált, na-
gyon sok lehetőseg kínál a munkától a szórakozásig egyaránt. Arról
nem szabad megfeledkezni, hogy nem csak a reális, hanem a virtuális

világban is tevékenykednek olyan személyek, akik nem tisztességes
szándékkal vannak jelen. Az internet hatalmas tér, ahol nehéz nyomon
követni például egy-egy hirdetés eredetiségét, egy csevegő program-
ban a másik fél valós személyazonosságát… és még lehetne sorolni
azokat a tényezőket, amelyek veszélyessé tehetik a virtuális sztrádát az
átlagfelhasználók számára.

Ezeket a veszélyhelyzeteket el lehet kerülni kellő odafigyeléssel, meg-
előző lépésekkel és egy csipetnyi egészséges bizalmatlansággal:

A közösségi oldalakon közzétett adatokhoz nagyon könnyű hozzáférni,
az ott publikált írásokat, fotókat bárki megnézheti. Csal olyan fotókat,
írásokat közöljön mindenki, amelyek sem magukra, sem másokra nem
jelentenek veszélyt, nem sértenek személyiségi jogokat, szerzői jogo-
kat, nem becsületsértők, nem sértenek semmilyen törvényt!
A szülői felügyelet elengedhetetlen az internethasználat során, hiszen
sok fiatal és gyermek nincs tisztában azzal, hogy egy-egy kijelentése,
gúnyos megjegyzése akár büntetőjogi felelősséggel is járhat, ha azt
nagy nyilvánosság előtt teszi közzé.
Mind a fotók, mind a posztok árulkodók lehetnek egy bűnelkövető szá-
mára – mikor nincsenek otthon, éppen külföldön tartózkodnak, a
gyermek egyedül van a lakásban, stb. Ilyen jellegű bejegyzéseket soha
ne tegyenek közzé!
A lakásról készült fotók is felkelthetik a bűnelkövetők figyelmét – érté-
kes tárgyak, műszaki cikkek, ékszerek. A fényképfelvételek kiválasztá-
sánál figyeljenek oda, mit ábrázol a kép!
Csak olyan személyekkel tartsák a kapcsolatot az interneten akiket va-
lóban ismernek! Ismeretleneknek ne adjanak kis személyes adatokat,
ne utaljanak számukra pénzt! Erre hívják fel gyermekeik figyelmét is!
A szülők figyeljenek oda, milyen közösségi tevékenységet folytat a
gyermekük, mert előfordulhat, hogy olyan álprofil mögé rejtőző sze-
mélyekkel is kapcsolatba kerülhetnek, akik megpróbálhatják kihasz-
nálni naivitásukat, tapasztalatlanságukat (pedofilok, zaklatók, csalók)!
Az internetes vásárlások, pénzügyi tranzakciók során mindig ellenőriz-
zék le az eladó valódiságát, a termék állapotát, minőségét, mielőtt kifi-
zetnék azt! A törvény szigorúan szabályozza az online kereskedelmet,
amelyek védik a vásárlókat, rendelkeznek a szavatosság, garancia lehe-
tőségeiről.
Ha úgy gondolja, hogy valaki zaklatja önt, vagy gyermekét, azonnal ér-
tesítse a rendőrséget! A zaklató üzeneteket, képernyőképet mentse le
és azokat adja át a hatóságnak!

Ha úgy érzi, minden óvatossága, odafigyelése ellenére bűnö-
zők áldozatává vált ön, vagy gyermeke, kérjen rendőri segít-
séget a 112-es segélyhívón!

12



13

Abádon született: Abádi Benedek 16. századi
magyar könyvnyomtató, protestáns prédikátor,
reformátor, evangélikus lelkész volt. 1540-ben
Nádasdy Tamás bán megbízta a sárvár-újszi-
geti nyomda vezetésével. Ő nyomtatta ki
Sylvester János 1541-es Újtestamentum-fordí-
tását, az első teljesen magyar nyelvű könyvet.
Szegeden prédikátorként és nyomdászként te-
vékenykedett 1544 és 1552. között. A kinyomta-
tott könyveinek adataiból következtethetünk
arra, merre járt. A nyomdászmesterséggel a
krakkói egyetemen ismerkedett meg, lelkészi
képesítést pedig Wittenbergben szerzett 1543-
ban.
A Hungaricana szolgáltatás egyik és talán leg-
fontosabb célja, hogy a nemzeti gyűjteménye-
inkben közös múltunkról fellelhető rengeteg
kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki
számára hozzáférhetővé váljon. Az adatbázis
folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjtemé-
nyei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb
feltáró kutatások követelményeinek is megfe-
lelnek. A felbecsülhetetlen értékű Újszövetség
mostantól virtuálisan elérhető:
https://rmk.hungaricana.hu/hu/RMK_I_15a/

ABÁDI BENEDEK MŰVE A VILÁGHÁLÓN
Balogh Erika

HELYETTESÍTŐ

FALUGAZDÁSZ

ügyfélfogadási rendje
Abádszalókon, a

polgármesteri hivatalban
minden héten:

hétfő: 8-16 óráig
kedd: 8-16 óráig

szerda: 8-16 óráig

A legaktívabb embereket Abádszalókon is a
szépkorúak közösségei fogják össze. A város-
ban két nyugdíjas klub is működik, de ezek
egyik legfontosabb ismérve, hogy a tagok
közül sokan még csak meg sem közelítették
még a nyugdíjkorhatárt. A 70 fős Abádszalóki
Nyugdíjas Klub február második felében tar-
totta évi rendes közgyűlését, amelyen Schö-
nenstein Katalin klubvezető beszámolt az
előző évi tevékenységről, de természetesen a
jövőről is szót ejtett. A rendezvény - ahogyan
szokott - vidám, táncos, tréfás szórakozásba
torkollott. Tél végi ,,divatbemutatót” is tartot-
tak. az asztalra pedig az a birkapörkölt került,
amit a fiúk főztek a művelődési ház udvarán,
reggel óta.

A Derűs Alkonyat Nyugdíjas Klub egy héttel
később, február végén tartotta összejövetelét.
Itt is az előző évi munka értékelése, és az erre
az évre összegyűlő tennivaló vázolása volt a fő
téma. És természetesen itt is vidám táncos
mulatás lett a vége a déltől estig tartó összejö-
vetelnek.
Kocsis Jánosné, a klub vezetője felsorolta a
klub népdalköreinek tavalyi fellépéseit, előre-
vetítette az idei programokat.
A “fiúk” apró ajándékkal kedveskedtek az
ötven fős csoport hölgy tagjainak a közelgő
nőnap alkalmából, és a táncmulatság előtt fel-
szolgálták az ebédet is.
A csoport gazdálkodásáról kiderült: igaz, hogy
több közösségi eseményen vettek részt Abád-
szalókon és más településen is, és kirándultak
is több alkalommal, de még így is évről évre
egyre nő a csapat megtakarítása.

EGYÜTT ELSZÁLL A GOND
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Megszülettek:

Szabó Ervin János és Dull Mónika:  Szilárd                   
Nagy Tivadar és Szabó Zsuzsanna: Zsuzsanna Viola                  

Bán István és Veres Krisztina: Korina Krisztina          
Antal Imre és Antal Éva: Éva Honóra

VargaRoland Gergő és Hegedűs Nikoletta: Bianka Vanessza
Farkas Tamás Lajos és Juhász Katalin: Hanga Zorka

Juhász József és Juhász Erika: Áron Zalán
Kis János Roland és Németh Enikő: Mirella
Gecsei Zoltán és Göőz Szilvia: Zoltán Ferenc

Kakó Szabolcs és Réti Beáta: Beáta
Nagy Béla és Penti Erika: Béla Milán

Zimmermann Tamás és Kovács Erzsébet: Gergő
Dobler Tibor és Váradi Szilvia: Robin

Varga László és Nagy Erika: László Levente
Gál Sándor és Apostol Piroska: Mira
Lakatos István és Gal Yvette: István

Csiki Ödön és Sallós Noémi:
Marcell Ödön és Máté András

Kiss János és Geszti Judit: Fruzsina Judit
Fekete Imre és Négyesi Szabina: Olívia

Daragó Tibor és Juhász Judit: Lilla
Bakó László és Kunczel Alexandra: Alexandra

Varró Zoltán és Szántai Boglárka: Sarolta
Dobák Pál Dorián és Kun Hajnalka: Botond Pál
Tar Zoltán és Oláh Genovéva: Jázmin Violetta

Varga Tamás és Szabó Anikó: Kornél

Házasságot kötöttek:

Farkas János és Horváth Vivien
Boldogh István Albert és Varga Virág Anna

Farkas Tibor és Fátyol Éva
Varga Tamás és Loga Tímea Andrea

Fekete Imre és Négyesi Szabina
Bán János és Farkas Szilvia

Fehér András és Kunczel Enikő
Bartl Erich Josef és Puporka Brigitta

Tóth Péter Attila és Kun Éva
Gráczer Adolf és Kuru Tünde Viktória

Flach Tibor és Sebők Réka
Antal Zoltán és Pócs Ágnes

Csonka István és Borsos Andrea
Túró Dénes és Turó Ildikó

Kupai Gábor és Vincze Mária
Dull Attila és Török Alexandra

Kiss Tamás és Fejes Ágnes
Katona Dániel és Sas Erzsébet

Elhunytak:

Fehér Mihály 62  
Balogh Sándor 73  

Antal Sándor József 86        
Pávó Árpádné Alexa Katalin 93      

Endrédi Józsefné Weigert Margit 82  
Juhász István Sándorné Szabó Eszter 85  

Lólé Tiborné Makó Mária 84  
Apostol András 67  
Kasza Sándor 62     

Káli István 57      
Vizi Józsefné Károlyi Juliánna 82  

Gazdag Katalin 45
Farkas Zoltánné Makula Rózsa 87

Kovács Imre 84
Halas Mihály 77
Zelei János 63

Nagy István Lajos  86  
Oláh Ferenc István 69

Burai Miklósné Illés Ilona 77
Novotnik Lajos 83

Bakai László 79
Szántó Pálné Kovács Erzsébet 83
Bernát Imréné Szabó Julianna 89
Szabó Lajosné Dányi Borbála 81

Kozák Ferencné Deák Julianna 80
Máté Imréné Kolozsi Mária Erzsébet 77 

Kótai Anna 66
Sáfár Lászlóné 90

Demeter Dezsőné Balogh Rozália 72
Csörögi Jánosné Fehér Anna 91

Majercsik Istvánné Háfra Terézia 89
Besenyei László 67

Orbán István György 84
Kiss Mihály 59

Gődés András 73
Bolyhos Lászlóné Fábián Etelka 95

Varga János 80
Unicsovics Imre 78

Klinszky Józsefné Lipcsei Erzsébet 85
Bakó Zoltán 45

Károlyi Ambrusné Pataki Mária 103   
Dányi Lajos 76

Sebők Györgyné Kelemen Margit 86
Fűtő Jánosné Máté Zsuzsanna 83
Gulyás Lajosné Varga Mária 80

Mátyus Lajosné Gulyás Mária 89
Kalicz Gyuláné Orosz Ilonka 82

Csapó Zsigmond 83
Csikós Árpádné Szabó Katalin Margit 79

Nagy Károly 69
Sáfár Zsigmond 61

Csutor Imréné Tóth Ibolya Mária 82
Hornácsik Jánosné Somodi Juliánna 62

Szalay Zoltán Zsolt 55

ANYAKÖNYVI HÍREK
2016. JÚNIUS – 2017. FEBRUÁR 28-IG
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Az AbádszAlóki TiszA-Tó sTrAndrA 2017. június 1-Től, AuguszTus 31-ig

TArTó időszAkrA érvényes szAbAdvízi úszómesTeri vizsgávAl

rendelkező személyekeT, vAgy olyAn úszni Tudó fiATAlokAT keresünk, Akik

hAjlAndóAk szAbAdvízi úszómesTeri képzésen részT venni. 
sikeres vizsgA eseTén A TAnfolyAm kölTségéT áTvállAljuk. 

Továbbá pénzTárosokAT, pulTosokAT és szAkácsokAT is keresünk.

bérezés megegyezés szerinT.

jelenTkezni: brumbAuer Tibor ügyvezeTőnél, 
A 06/20 – 493 – 9822 – es Telefonszámon, vAgy A

tiszatostrand.kft@gmail.com 
e-mAil címen leheT.

Február 10-11.-én rendezték meg a XI. Kevi
Böllértalálkozót, ahol az érdeklődők megis-
merkedhettek a hagyományos népi disznóvá-
gás folyamatával és megkóstolhatták a

különféle helyben készült malacságokat is. A
program során a disznótoros ételek kóstolása
és a pálinka, illetve a borkóstoló mellett helyet
kapott még népi játszóház és Hungarikum

ABÁDSZALÓKI CSIPKEVERŐK

A KEVI BÖLLÉRTALÁLKOZÓN

sátor is. A Hungarikumok sátrában megtalál-
ható volt a kürtőskalács, különféle mézek, a
Pick szalámi és az abádszalóki csipke is.
Bár a csipke - még - nem hungarikum, de mivel
igen jó úton halad a megtisztelő cím felé, máris
meghívást kapott a nemzeti büszkeségek közé.
A csipkeverők vezetője, Gyarmatiné Bodzás
Erika elmondta: a kiállításon kívül lehetőséget
biztosítattak arra is, hogy az érdeklődők közel-
ről megszemlélhessék a csipkeverés folyama-
tát.
Erika elmondta azt is: vélhetően az abádszalóki
csipke Kuala lumpuri sikere miatt kapott új
lendületet az iparművészeti termék népszerű-
sége.
Az abádszalóki vert csipke remélhetőleg hama-
rosan már a hungarikumok között szerepel.
A vert csipke természetesen megjelenik a Ti-
szator Böllérfesztiválon is, hogy a rendezvény
színvonalát tovább növelje.



Ha szívesen dolgozna egy biztos, hosszú távú munkahelyet nyújtó  
multinacionális cég megbecsült munkatársaként 

munkakörben, várjuk jelentkezését!

valamint 
ELADÓ-PÉNZTÁROS, MŰSZAKVEZETŐ 

ÜZLETVEZETŐ ÉS HELYETTES

Kérjük, hogy fényképes önéletrajzát az üzlet és a munkakör megjelölésével  
szíveskedjen megküldeni társaságunk központjába, az alábbi címek valamelyikére:

Penny Market Kft. 2351 Alsónémedi, Pf.: 12. 
e-mail: keletiregio@penny.hu • Fax.: 06-29/339-356 • www.penny.hu

CSATLAKOZZON HOZZÁNK!

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
Abádszalókon nyíló üzletünkbe!


