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2003. után - 2004. elején
Azt mondja egy régi amerikai mondás, sz ob ro t,  fo ly ta tó do tt  a Takar ék -

hogy: „A jó öreg Idõ mindennél többet szövetkezet korszerûsítése, elkészült a 
tud, több problémát old meg, mint a tüzép-telep új beruházási részlege, szép 
világ összes elméje, több csomót bogoz számmal épültek magánerõs üdülõk, 
ki, több kusza kérdést válaszol meg, lakóházak, turisztikai beruházások.
több akadály söpör félre, mint bármely 
hatalom a világon.” Úgy érzem, hogy településünkön az itt 

Most itt az évfordulókor, szilveszter- élõkben van annyi erõ és lendület, hogy 
kor ennek a jó öreg Idõnek a születés- a következõ év perceit, óráit, napjait 
napját ünnepeljük. Az idõ tovább haladt, okosan, tartalmasan, elõremutató érték-
mire mi átgondolhattuk volna, mennyi teremtõ módon tudjuk felhasználni.
mindent köszönhetünk neki, és mennyi Abban bízom, hogy van bennünk 
mindent kérhetnénk tõle. annyi elszántság, hogy gyorsan búcsút 

Ide illhet Ady Endre több, mint száz mondjunk az óesztendõnek és csak az 
évvel ezelõtti óévi búcsúztatója: újra, az új lehetõségekre figyeljünk. Ez 

annál is fontosabb, mert 2004-ben az 
„Adjõ, bús furcsaságok éve… európai uniós választással új helyzet is 
Nem történt semmi új dolog, teremtõdik számunkra. A következõ 
A föld sem rosszabb, sem jobb nem lett. évekkel kell foglalkoznunk, mely ad 
Õ úgy, ahogy tud, úgy forog. bõven feladatot. Ne hagyjuk, hogy a teg-

nap túl sokat raboljon el a mából. Lesz 
Mi nem mondhatjuk Adyval dolgunk bõven. Nehéz költségvetési év 

együtt, hogy semmi új mellet készülünk az autóbusz-
dolog nem történt telepü- pályaudvar megépítésére, 
lésünkön. Az öreg idõ a sz ab ad té ri  s zí np ad  
úgymond forgott, s vele megvalósítására, útépíté-
pörögtünk mi is lehetõsé- seink folytatására, a sport-
günk és tehetségünk sze- pálya melletti üzletsor par-
rint. kolójának kiépítésére.

Megépítettünk ebben Legnagyobb elhatáro-
az évben is  több új  zásunk pedig az legyen az 
kövesutat, végrehajtottuk új  esztendõre,  hogy 
a vízmûtelep rekonstruk- együttmûködünk, együtt 
cióját. Elkészült a minden igényt cselekszünk Abádszalókért, a 
kielégítõ, bentlakásos Gondozási benne élõk boldogulásáért.
Központ új szárnya, üzembe helyeztük a 
tûzoltó laktanya elsõ ütemét, elkészült a Az önkormányzat nevében boldog új 
Füzes Kemping „kerti lakja”, folytató- esztendõt kívánok Abádszalók valamen-
dott a közvilágítási elektromos rendszer, nyi polgárának.
valamint a távbeszélõ hálózat rekonst- Bordás Imre
rukciója. Adott ki két új díszpolgári polgármester
címet az önkormányzat, tartottunk 
könyvtári névadót, alkottunk köztéri 
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Tájékoztató

Abádszalók Nagyközség Képviselõtestületének munkájáról

Képviselõ-testületünk december 11-én tartotta ez alulmaradnak a magánszférában fizetett albérleti 
évi utolsó tervezett testületi ülését. Tizennyolc dí ja kh oz  vi sz on yí tv a,  il le tv e a kö rn ye zõ  
napirendi pont megtárgyalása várt testületünkre. Az településeken alkalmazott díjtételektõl.
elsõ négy napirendi pontban költségvetésekkel 
foglalkozott testületünk. Nevezetesen elfogadásra A díj tétel változást az alábbi táblázattal 
került a 2003. évi költségvetés idõarányos szemléltetjük:
végrehajtásáról készült beszámoló, majd 
önkormányzatunk határozattal fogadta el a 

Lakás típusa Jelenlegi díj 2004. január 1-tõltelepülés 2004. évi költségvetési koncepcióját. A 
2 2

(Ft/m /hó) (Ft/m /hó)beterjesztett koncepcióból kitûnik, hogy a település 
Összkomfortos 60 90rendelkezésére álló pénzeszköz, ami közel 1 
Komfortos 40 60milliárd forint, szûkösen biztosíthatja a település 
Félkomfortos 20 30mûködtetését. A jóváhagyó határozatban 
Komfort nélküli 15 25

megfogalmazásra került, hogy a 2004. évi 
költségvetési hiány nem haladhatja meg a 2003. évi 
szintet, ami 80 millió forint költségvetési hiánynak 
felel meg. Továbbra is ésszerû, takarékos Nem lakás céljára Jelenlegi díj 2004. január 1-tõl

2 2gazdálkodást kell folytatni, biztosítva az szolgáló helyiségek (Ft/m /hó) (Ft/m /hó)
önkormányzati intézmények mûködését. A testületi 
ülés további részében rendeleteket, határozatokat Jó mûszaki állapotú 260 300
hozott testületünk, melyekbõl azon rendeleteket 

Kedvezõtlen emelem ki, melyek közérdeklõdésre számítanak és 
mûszaki állapotú 200 220nagyban érintik a lakosságot. 

Emelkedik január 1-tõl az óvodai és iskolai térítési 
A fentieken kívül önkormányzatunk 50,- Ft-tal díj. Az emelésnek az infláció és az ÁFA kulcs 

emelte a szabadvízi strand és a melegített vizû változása miatt került sor. Számításaink szerint 22 
strandfürdõ belépõdíját. munkanapot figyelembe véve kb. 630,- Ft 

Elfogadta testületünk az oktatási intézmények többletkiadást jelent havonta az emelkedés. A 
(óvoda, iskola) eszközjegyzékét, amely 2006-ig január 1-tõl fizetendõ térítési díjakat az alábbi 
meghatározza az intézmények fejlesztésének fõ táblázattal szemléltetjük: 
irányát, valamint évenkénti fejlesztések összegét. 

A fentieket figyelembe véve sajnos nem tudtam Jelenleg 2004. január 1-tõl
kellemes hírekkel szolgálni, de ettõl függetlenül a ÓVODA 172 200
település lakosságának Békés Karácsonyi NAPKÖZI 207 236

MENZA 137 163 Ünnepeket és Nagyon Boldog Új Évet Kívánok.

Szintén módosításra kerül az önkormányzati Ballagó László
tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló jegyzõ
helyiségek bérleti díjtételének emelése. Az 
elfogadott díjtétel emelés átlagosan lakások 
esetében 54 %, a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek után 12,7 %. A drasztikusnak tûnõ 
díjemelések ellenére az alkalmazott díjtételek 
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ELHUNYT
Kovrig Árpád 54 éves

Fûtõ Sándor 82 éves

Csur Jánosné (Szendrei Teréz) 69 éves

Krizsa László 70 éves

Kiss Imréné (Daróczi Margit) 77 éves
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Házasságot kötöttek

PUSOMA ETELKA és PUPORKA RÓBERT

KOVÁCS KATALIN és KONTRA SÁNDOR

Az Abádszalóki Mûvelõdési Ház és a Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület 2004. évre 
regionális (körzeti) KI-MIT-TUD kulturális vetélkedõt hirdet az alábbi kategóriákban: 

népdal, mûdal, táncdal, néptánc, társastánc, vers és próza, hangszerszóló és egyéb 
kategóriákban.

Alsó korhatár 15 év, felsõ korhatár nincs.
Elõzetes nevezési határidõ: 2004. január 31. - Nevezni lehet a szervezõk által kiadott 

nevezési lapon.
Helyszín: ABÁDSZALÓK MÛVELÕDÉSI HÁZ

Érdeklõdni és nevezni az alábbi címen lehet:
Mûvelõdési Ház

5241 Abádszalók, Mikszáth út 3.
Tel: 59/535-363, 59/535-364

FELHÍVÁS!
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Megkérdeztük a polgármestert...
… a Megye Labdarúgásáért Nagydíjról

Polgármester Úr! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Soha nem titkoltam sportszeretetemet, s ezen belül a lab-
Néplap egyik közelmúlti számában olvastuk, hogy a darúgás iránti elkötelezettségemet. Települési vezetõként 
Megyei Labdarúgó Szövetség kitüntetés-átadási ünnepsé- feladataim nagyságrendjében is igyekeztem helyet találni a 
get szervezett. Több elismerés között örömmel olvastuk, labdarúgásnak. Versenyeztetésükhöz önkormányzati támo-
hogy Ön a Megyei Labdarúgó Szövetség Nagydíját nyerte gatással és szponzorok szervezésével valamelyest van lehe-
el. Mondana errõl néhány szót? tõségem hozzájárulni. Nem csak „hangos szurkolóként” 

vagyok jelen szinte valamennyi hazai mérkõzésen, s kísé-
Szeretném elõrebocsátani, hogy egy-egy kitüntetést álta- rem el ritkábban csapatunkat vidékre is, hanem most már 

lában konkrét személyek kapnak, a hozzá vezetõ utat azon- évek óta egy úgynevezett „Öregfiúk” labdarúgó csapat szak-
ban kollektívák segítik, körülmények befolyásolják. Én azt vezetõjeként tevékenykedem, akikkel sok szép sikert 
hiszen, hogy ebben az esetben is ez így van. értünk el. Ezek között talán a Budapesten, a Népligetben 

A település sportélete fejlõdött, jól jegyzik a megyében. megrendezett kispályás labdarúgó torna megnyerését 
Ezt elsõsorban két dolog befolyásolja. Az egyik, hogy ver- tartom, melyet a Polgármester címû országos folyóirat írt 
senysportban az utóbbi idõben Abádszalók eredményeket ki. Az ország különbözõ tájairól érkezett több, mint 60 csa-
ért el. Valamivel korábban jól szerepel a megyei másodosz- pat közül veretlenül megnyertük a tornát, s hoztunk haza 
tályú labdarúgó bajnokságban, ahol többször volt dobogós, 300.000,- forint értékû sportfelszerelést.
s volt olyan év is, amikor idehaza Tiszaszentimre ellen már Szerencsém van, hogy önkormányzatunk vékony szelet-
kifesz ítették a szurkolók a „bajnokcsapat” felira tú ként ugyan – temérdek feladataink között – helyén kezeli a 
transzparenst, melyet aztán, az utolsó pillanatokban sportot. Így személyes sikerként is könyvelem el a település 
megváltozott , negatív eredmény miatt pironkodva fejlõdését, gazdagodását is mutató sportöltözõ megépítését, 
összecsuktunk. a sportpályai környezet lényeges megváltozását. Ezen a 

Nem csuklottunk azonban össze, s két évvel ezelõtt a pályán ma öröm sportolni. Öröm az is, hogy népes szurko-
kétpói idegenbeli mérkõzésen feltettük a koronát, s lótábor értékeli a labdarúgás eredményeit, sok-sok segítõ az 
különbusszal érkezett szurkolóink most már bajnokcsapa- egyesületi élet munkáját.
tot köszönthettek együttesünkben. Számomra megnyugtató, hogy Sportegyesületünk mûkö-

Ebben az idõben Kovrig Zoli vezette a csapat edzéseit, s dése törvényes, az egyesület vezetése önzetlen munkáját 
vele értünk el újoncként kellemes helyezést a megyei elsõ példa értékkel végzi.
osztályú bajnokságban.

A csapatnál idõközben edzõi váltás következett be, ezzel Mit jelent mindezeken túl mégis a kitüntetés az Ön 
együtt is a megyei elsõ osztály élmezõnyében van jelenleg számára?
is Abádszalók.

Mindenek elõtt sikert. Szerénytelenség nélkül mond-
A másik dolog, ami közrejátszhatott a kitüntetés odaítélé- hatom, hogy kaptam a múlt rendszerben is szép számmal 

sében az abádszalóki nyári programokhoz kötõdõ sportese- kitüntetést, munkarendet és másokat; e rendszerben is a 
mények sora. Megvallom, hogy turizmusunkhoz kötõdõen különbözõ Polgári Kereszt kitüntetések két fajtáját is. Egy 
rendkívül népszerûek azok a sportprogramok, melyek az területért azonban soha nem kaptam eddig kitüntetést, ez 
abádszalóki nyár rendezvényeiben helyet kapnak. Ebben pedig a sport, a labdarúgás, pedig azt hiszem, hogy hivatali 
különösen a homokfoci  tornák, a strandröplabda munkám mellett hobbiként talán ez volt az egyik hozzám 
versenyek, az úgynevezett utcai kosárlabda bajnokság, a legközelebb álló. Így különösen jól esik.
Tisza-tó átúszó verseny, a tornatermi erõemelõ verseny Azt azért még elmondom, hogy ettõl is fontosabb, hogy a 
(mely jövõre nemzetközi szintû lesz), az erõs emberek sport ilyen irányú települési eredményei a legolcsóbb reklá-
vetélkedõje a gátoldalban, az igen népszerûvé vált mot adják a községnek, hiszen a megyei elsõ osztályú csa-
Kékszalag vitorlás versenyek, a bajnoki felkészülést segítõ pateredményei minden héten megjelennek az országos és 
nagypályás labdarúgó tornák. E rendezvényeken sokszor megyei sajtóban, s az utóbbiban sokszor vastagon szedett 
Magyarország élsportolói, olimpiai bajnokai, régi váloga- fejrésszel van szerencsére említve nagyközségünk. E kitün-
tott játékosok vesznek részt, s a tv- és különbözõ sajtóhíra- tetés kapcsán is így volt ez a megyei sajtóban.
dások alapján a megye, de az ország is folyamatosan cikkez 
sportéletünkrõl. Köszönöm a beszélgetést és gratulálunk!

Jó-jó, ezek mind igazak, de a kitüntetés mögött mégis Kocsis Jánosné
azért személyes közremûködés is meghúzódik…
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Antal Noémi: érettségizõ diák zásában a megalakult Nótakör több fellépést produkált, mint amit 
A 2003-as év élményekben elég gazdag volt. A legfontosabb tervezhettünk. Abádszalókon 3-szor léptünk fel, Mezõtúron, 

dolog ebben az évben a jogosítvány megszerzése volt. Ez volt a Karcagon, Tiszaörsön 1-1 alkalommal, mindig újabb-újabb nóta-
vágyam már régóta és szerencsére teljesült. Sajnos a KRESZ- csokorral. Nagyon jól összeforrt a csapat, 20-22 fõvel rendszere-
vizsgára való felkészülés egy kicsit rontott a tanulmányi sen részt veszünk a heti 1 alkalommal megtartott próbákon. 
eredményeimen, de utána igyekeztem mindent bepótolni. A nya- Nemcsak nótázunk, jókat beszélgetünk, névnapozunk, igazi jó 
ram nagy része munkával telt el, de azért hétvégenként a partra jár- hangulatot teremtve.
tam szórakozni. Szerintem a parton sokféle szórakozási lehetõ- A magánéletemrõl annyit, hogy a család nagy örömére meg-
ség található a fiatalok számára. A strandra sajnos idõ- illetve született a negyedik kis unokám. 
kedv hiányában nem sokszor jutottam el. A nyáron történt dolgok 2004-ben tovább folytatjuk a klub munkának a színesítését, gaz-
közül a legjobb és legszebb az volt, mikor megismerkedtem a dag programokat szervezünk figyelembe véve a tagság igényeit. 
jelenlegi barátommal, akivel azóta sikerült egy komoly kapcsola- A Nyugdíjas Klub ezidáig köztestületként mûködött, de ebben az 
tot kialakítani. December végén lesz a már régóta várt szalagava- évben visszaalakult klubbá, ez tartalmi változást nem jelent csak 
tó ünnepség, amire természetesen nagyon sokat készülünk és gya- formait.
korlunk. Remélhetõleg jól fog sikerülni a mûsor. A 2004-es évtõl Ezúton szeretném megköszönni a magam és a klub nevében az 
legfõképpen a sikeres érettségi vizsgát várom. Az erre való felké- Önkormányzat, illetve a Mûvelõdési Ház készséges segítségét, 
szülés nagyon sok idõmet foglalja el, de ez most nagyon fontos a amelyet tevékenységünkhöz minden esetben adott.
számomra, mert sikeresen szeretnék vizsgázni. Májusban – az 
érettségi elõtt – lesz még egy fontos esemény, a ballagás. Terveim Szekrényes István, a Mûvelõdési Ház igazgatója
közt szerepel a továbbtanulás is, amit majd egy felsõoktatási Nagy felelõsséget vettem azzal a vállamra, hogy elvállaltam az 
intézményben szeretnék folytatni. Remélem a következõ évtõl intézmény vezetését, és a nyári programok koordinálását. 
várt dolgok terveim szerint alakulnak! Szerencsére a teher nem nyomasztott, hanem nagyobb teljesít-

ményre ösztönözött. Sokat jelentett, hogy nagyon jó partnerekre 
Pataki Pál, az Abádszalóki Rendõrörs parancsnoka találtam a település vezetõiben, az együttmûködõ 
A Rendõrörs abádszalóki viszonylatában jelentõsen csökkent intézményekben, szervezetekben és a Mûvelõdési Ház munka-

az ismertté vált bûncselekmények száma a korábbi évekhez társaiban. Sikerült a külsõ segítõinket is szerencsésen megválasz-
képest. Ezt számadatokkal is alá tudom támasztani, 2002-ben tani. Sok magán ember állt mellénk, segített, hasznos tanácsokkal 
232, 2003-ban 156 bûncselekmény vált ismertté, ez több mint 30 láto tt el bennünke t. Így tudtuk összefogni a községi 
%-os csökkenést mutat az elõzõ évhez képest. Ezen belül a nagyrendezvényeinket, a majálist, a gyermeknapot és a szüreti 
vagyon elleni bûncselekmények száma 2002-ben 188, míg 2003- felvonulást. Megnyugtató, hogy mind a rendezvényeken résztve-
ban 141 volt. Legjelentõsebb dolgunk volt a nyári idegenforgal- võk száma, mind a pénzügyi mutatók azt igazolják vissza, hogy 
mi szezonra való felkészülés, mely úgy gondolom, hogy sikeres eredményes volt a munkánk. Legnagyobb elõrelépésnek ebben 
volt. Az elvárásoknak megfeleltünk, mely feladatok végrehajtá- az évben a Szabadtéri Színpad átépítését és a Széchenyi Terv 
sában az ide vezényelt állománnyal összességében 36-an vettünk pályázatán erre a célra nyert 7,5 millió Ft-ot tartom. Ez a fejlesz-
részt. Ennek eredménye volt az, hogy az u.n. Strand rendõri szol- tés bizakodóvá tesz, mert megalapozza a jövõnket. Úgy 
gálat biztosításával minimális esetben fordult elõ strand lopás, tapasz ta ljuk , szûkülnek a pá lyázaton  megsze rezhetõ 
lényegesen visszaesett a gépkocsi feltörések száma (egész ide- támogatások, ezért a hangsúlyt inkább a szponzorok keresésére 
genforgalmi szezonban 5 alatt maradt). Nem volt a Campingben fektetjük. Erõteljesebb marketing tevékenységet fogunk végezni, 
sátorból történõ lopás. Összességében a 2003-as tevékenységet tanulni másoktól és megerõsíteni pozíciónkat. A jövõt a Wellness 
úgy értékelem, hogy tudatosan, célirányosan a rendelkezésre álló turizmusban látom, amely a testi, lelki, szellemi egészségre, öko-
erõk, eszközök felhasználásával az elvárásoknak megfeleltünk, lógiai és társadalmi egyensúlyra irányul, sikerélményekhez jut-
annak ellenére is, hogy a felkészülés során, ilyen idegenforgalmi tatja a vendégeket. Céljaink közé tartozik, hogy a családi üdülte-
szezonra nem számoltunk. Talán soha nem volt ennyi ember hét- tést megalapozzuk, annak érdekében, hogy hosszabb ideig tar-
végeken Abádszalókon a Tisza-tónál. Munkánkat minõsíti, hogy tózkodjanak nálunk a vendégek. Bõvítjük az aktív, hangos turiz-
lényegében minden második elkövetõt sikerült felderíteni azok- mus mellett az állandó, az igényesebb, a több korosztályt vonzó 
ban az ügyekben, melyek ismeretlen elkövetõ ellen indultak. programjainkat is. Most például a nyári gyermekfelügyelet, a 
2004-ben szeretném a jelenleg stabilizálódott személyi állo- folyamatosan mûködõ játszóház, népi játék, testépítés, fittnes fog-
mányt megtartani. Kellõképpen felkészülni az idegenforgalmi lalkozások megsze rvezéséve l fog lalkozunk . A szezon t 
szezonra, a velünk szemben támasztott elvárásoknak megfelelni, kinyújtjuk: május 1-tõl szeptember 24-ig kínálunk programot. 
az ez évben elért eredményeinket megõrizni, szinten tartani. Örömmel tudatom, hogy hét szervezõ jelentette be azt, hogy road 
Elõre láthatóan anyagi lehetõségeink 2004-ben sem javulnak show-t rendez nálunk. Ezekkel együtt ismét biztosítva lesz, hogy 
jelentõs mértékben. Véleményem szerint ha a jelenleg elért ered- a nyáron a figyelem folyamatosan Abádszalókra irányuljon. 
ményeket tartani tudjuk, vagy azon kis mértékben tudunk javítani Nekünk most a lakosságra irányul a figyelmünk. Ki is használom 
a 2004 évet is hasonlóképpen tudom értékelni, mint a 2003-at. ezt az alkalmat, hogy minden kedves olvasónak kellemes 
Ennek érdekében mindent meg fogunk tenni. Azt tudom ígérni – ünnepeket, boldog új évet kívánjak, a magam és a munkatársaim 
bízva a személyi állományban – ez rajtunk nem fog múlni. nevében.

Borsós Gyula: Nyugdíjas Klub vezetõségi tag Kocsis Jánosné
Tulajdonképpen ez az év a várakozás éve volt. A klub vonatko-

Milyen volt 2003. és mit várunk a 2004-es évtõl?
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Nem kis meglepetés és csalódás érte a szakmát akkor, Abádszalók idegenforgalmát érintõen a 2004. Évi mar-
amikor a turizmus ágazat átkerült a Gazdasági és keting és akció tervünket.
Közlekedési Minisztériumba. A turizmust irányító Még mindig nagyon fontosnak tartjuk az információk 
Turisztikai Államtitkárság munkaszervezet nélkül személyes eljuttatását az érdeklõdõk részére. Ennek 
maradt, a szakmai irányítással a közigazgatási államtit- megfelelõen ismét több kiadvány készítéséhez kezd-
kár alá helyezett Turisztikai Hivatal foglalkozik. tünk hozzá és növeljük a példányszámokat. Újra nyo-

Ezen szervezeti átalakítások szinte ellehetetlenítik a matjuk az Abádszalók és Tisza-tó térképünket 12.000 
szakma markáns érdekérvényesítõ lépességét. példányban, új tematikus, programcsomagokat tartal-

A gazdasági miniszter, akihez visszakerült a turizmus mazó kiadványt készítünk, amelyhez várjuk a csatla-
a következõ kijelentésével fogadta be az idegenforgalmi kozni kívánó szolgáltatók jelentkezését. Különbözõ rek-
szakmát: lám és ajándék tárgyakat készíttetünk, frissítjük és új tar-

„A vállalkozásokat nem kell támogatni, a piac eldönti, talommal töltjük fel a  honlapunkat. 
ki az életképes.” A Magyar Turizmus Rt. központi szervezésû, Rt. által 

Csak hogy a piaci, gazdasági környezet, amelyben a kialakított ár és feltételei miatt, az Utazás 2004 kiállítá-
turizmus is mûködik szintén negatívan hat tevékenysé- son szerényebb megjelenést választottunk, mint az 
günkre. Ilyenek a napokban elfogadott áfa és adó elmúlt években volt. Nem tudjuk elfogadni azt a köz-
törvények, a kormány árfolyam-politikája, amelyek a ponti diktátumot, ahol a saját pénzünkön nem azt csinál-
szolgáltatókat szinte kötelezõen áremelésre szorítják, hatjuk amit szeretnénk.
sarkalják. Ami rontja a vállalkozások piaci részesedését, Az elmúlt évihez hasonló összeget tervezünk marke-
hiszen a magasabb ár kereslet visszaeséshez vezet. tingre fordítani ez évben is, csupán a felhasználás 

A szakma csalódottságát tovább fokozta, hogy a mikéntjén kívánunk változtatni.
Magyar Turizmus Rt. a 2004. Évi Marketing Tervében a Részt veszünk minden belföldi idegenforgalmi vásá-
régiók összevonását határozta el. Ez azt jelenti, hogy a ron és kiállításon, illetve bõvítjük a célközönségünket 
korábbi kilenc marketingkommunikációs régióból ötöt azzal, hogy megjelenünk más kifejezetten szakmai 
képzett. Így alakultak ki az önálló Balaton, Budapest és bemutatkozásokon is. Ilyen pl. a FEHOVA és 
környéke, Dunántúl, Alföld és Tisza-tó, Észak- BOOTSHOW Budapesten, ahol a vadász, horgász, 
magyarország marketing régiók. hajós érdeklõdõket érhetjük el.

Ez több problémát is felvet: A Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projeckt 
! Az ötrégiós marketingkommuniká- Irodával akció tervében szereplõ marketing 

ciós tevékenység akkor kezdõdik, me gm oz du lá so kh oz  ka pc so ló dv a 
amikor a turizmus amúgy is 2004-ben is folytatjuk a TESCO áru-
stagnál, vagy éppen leszálló ágban házakban való bemutatkozást,  
van. Budapesten a WESTEND üzletköz-
! Mind belföldön és külföl- p o n t b a n  e g y  h ó n a p i g  

dön bevezetésre és elfogadás- vendégeskedünk, három nagy-
ra került a kilencrégiós felosztás. városban Tisza-tavi napokon 
! Kialakultak a kapcsolat rend- veszünk részt.

s z e r e k  a  v á l l a l k o z ó k ,  2004-ben is biztosított az 
szolgáltatók, önkormányzatok, civil Abádszalóki Nyár programsorozat-
és szakmai szervezetek között. b a n  s  zereplõ országos médiák által rende-
! Az idegenforgalmi régiók szinte tökéletesen illesz- z e t t  R O O D  SHOW-k nyújtotta reklám és marketing 

kedtek a más, pl. területfejlesztési és a tervezési- megjelenés.
statisztikai régiókhoz. A következõ évi szezon jelenlegi elõkészítõ szakaszá-
! Az átszervezéssel egyes régiók hatalmas méretûre ban úgy látjuk, hogy sikerül mozgósítani a meglévõ és 

növelésével - pl. Dél-alföld - Tisza-tó - Észak- évek óta jól mûködõ marketing csatornáinkat, ezekhez 
magyarország alkotja az Alföld és Tisza-tó új régiót  megfelelõ anyagi forrással is rendelkezünk, és ez elõre-
már nem lehet hatékony marketing munkát végezni. vetíti egy szintén sikeres Abádszalóki idegenforgalmi 

szezon lehetõségét.
Ezeknek a fenn említett információknak az 

ismeretében, nekünk itt helyben is át kell gondolnunk Szabó István

www.abadszalok.hu

Siker ágazat-e még a turizmus Magyarországon?
Avagy, csináld magad, ha boldogulni szeretnél!
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Komoly szakma a marketing, de kevesen értenek azonnal, aludjunk rá egyet. Az sem biztos, hogy a 
hozzá igazán. Ez nem csak a kisebb vállalkozások- vicces szlogen a legjobb. Ha viszont egyszer 
nál tapasztalható, nagy cégek is gyakran követnek kiválasztottuk, használjuk következetesen, még a 
el hatalmas baklövést. telefonhívásokat is ezzel vezessük be.

Az alábbiakban felsorolunk néhány alapigazsá- V. A kis cégnek is fontos a 
got. Némelyik közhelynek tûnhet, mégis sokan logotipia (logó) a cég jellegzetes 
megfeledkeznek róla. betûtípussal szedett neve, vagy a 

név rövidítése. Ezt kis cégnek is 
f o n t o s  e l k é s z í t e n i .  

I. Pontosan tudni kell, kiket akarunk Törekedjünk professzionális 
megszólítani, ki az ideális vevõ. Hány éves, hatásra, ne legyen ez amatõr 
városban élnek vagy falun, férfi vagy nõ? Ne firka. A cég rajzos emblé-
feledjük, vásárláskor a legtöbb döntést nõk hoz- máját mindenütt használja: 
zák – nem csak a boltokban és a szolgáltatónál, l e g y e n  o t t  a z  ü z l e t  
de még az újságárusnál is. A célcsoport ismere- bejára tán ,  a  számlán,  
te nélkül kárba vész a reklám és a marketing mun- n é v j e g y e n ,  l e v é l e n ,  
ka. Ne próbáljunk mindenkihez szólni! munkaruhán, cégautón, stb.

II. A jó reklám nem alkalmi kampány, Következõ számunkban a következõ 5 titokról 
hanem folyamatos, értékteremtõ befektetés. rántjuk le a leplet!
Fedezetét hosszabb távra kell tervezni, különben 
megfeneklik a cég fejlõdése. Sokak szerint azért Figyelem! 
buknak meg, mert a bevezetõ csinnadratta után nem 

Az interneten megjelentek a 2004. maradt pénzük az úgynevezett fenntartó 
reklámra. évi EU társfinanszírozással meg-

v a l ó s í t h a t ó  t u r i s z t i k a i  
III. A szlogen legyen egyszerû, 

pályázatok!érthetõ, de frappáns és könnyen meg-
jegyezhetõ. Kitalálni csoportos 
„ötletroham” keretében érdemes. Részletes tájékoztatás hétfõnként a polgármes-
Nagy bajt okozhat, amikor nincs teri Hivatal kistermében 9-10 órakor.
összhangban a termék, vagy szol- Telefon: 59- 355-459
gáltatás és a marketing. Ha példá-
ul cége jelmondata a „mindig idõ- Boldog és eredményekben gazdag új 
ben érkezünk”, akkor könyörtelenül évet kívánok minden Olvasónak
neveljük pontosságra 
munkatársainkat, termé-

Bordás Mária Magdolnaszetesen saját magunkat is.

IV. A szlogent ki kell próbálni. Ne döntsünk 

Pályázni csak pontosan, szépen
A jó marketing 10 titka

- Hol dõl el a lé? -
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A vidám évbúcsúztató  éjszakán trombi tával,  - Újév napján semmit nem lehet kivinni a házból, mert 
petárdával, tûzijátékkal és egyéb zajkeltõ eszközzel akkor egész éven át minden kimegy. 
búcsúznak az óévtõl. Éjfélkor pezsgõt bontanak és a - Aki malacpecsenyét eszik, annak a házába sok pénzt 
koccintás után, jókívánságok sorozatával köszöntik az túr a malac, a tyúk kikaparja a szerencsét.
újesztendõt. - Piros almát tesznek a vízbe, hogy a benne mosakodó 

Sok jóslás is kapcsolódik e naphoz: szép legyen.
- Aki újév napján születik, abból nagyúr lesz. - Ha szilveszter reggelén süt a nap, akkor kevés bor 
- Ha egészséges az, akit elõször meglátsz újesztendõ kerül a hordókba.

reggelén, te is az leszel abban az évben.

Ne feledd, hogy a hideg még nem ok arra, hogy * Vonalat húz a hóba,
egész nap a jó meleg szobában kuksolj! Pedig nincs vonalzója.

A szabad levegõn való tartózkodás és sportolás Repül, pedig nincsen szárnya,
hozzájárul egészségünk megõrzéséhez. Ha nem hiszed, ülj fel rája!

Tartózkodj télen is 1-2 órát a szabadban! Az 
átnedvesedett ruhádat cseréld le! * Olyan fényes, olyan sima,Egy kellemes hócsata, szánkózás, csúszkálás vagy 

Mintha üvegablak volna.esetleg korcsolyázás a memóriádat is
Táncol rajta Peti lába,felélénkíti és könnyedén megfejtheted a következõ 
Ugye, hogy ez a ……….?találós kérdéseket. ÜGYES LÉGY! 

„Ajándékot kapni jó!…”
Köszönjük Dr. Vadai Ágnes és Varga 

Mihály országgyûlési képviselõknek azt 
az ajándék- csomagot, amivel Mikulás 
napján meglepetést szereztek óvodás 
gyermekeinknek!

*** Január 6. - Vízkereszt napja***

Hagyományosan ekkor ér véget a 
karácsonyi ünnepkör, ezen a napon szedték 
le a feldíszített karácsonyfát. Katolikus 
vidéken a keresztvíz szentelésének ünnepe  
a vízkereszt elnevezés is erre utal.

A farsangi mulatságok idõszaka is e naptól 
kezdõdik és a húsvét elõtti 40. napig tart. 
(vízkereszttõl hamvazószerdáig)

*** Téli öröm, szórakozás a szabadban***
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Suli hírek

Ø A „Jót s jól” c. szavalóversenyen Fábián István (6.a) és Hidli Judit (8.a) tanulónk elsõ helyezett lett.
Ø Az „Irodalmi böngészõ” c. vetélkedõ döntõjére két csapatunk jutott be. A 6. b o. csapata ( Boros 

Mónika, Mészáros Éva, Tóth Viktória) elsõ, míg a 8. a o. csapata ( Bernáth Ágnes, Kontra Anett, Szántó Éva) 
második helyezést ért el. A legtöbb csapatot nevezõ iskola a mi iskolánk lett, így a szervezésben, 
felkészítésben segítkezõ Marsiné Szabó Rozália tanárnõ különdíjat kapott.
Ø A „Magyarország a 18. században” c. történelmi vetélkedõn tanulóink (Dávid Nikolett, Kovács 

István, Sebõk Ildikó, Török Mihály és Vörös János) bronzérmes lett.
Ø Iskolánk focicsapata is jól vette az elé kerülõ akadályokat. A Diákolimpia elõdöntõjén az 1-2. 

korosztályos labdarúgóink ezüst, míg a 4-5. o. focistáink aranyéremmel térhettek haza.
Minden versenyzõnek és a felkészítõ pedagógusoknak további jó munkát és hasonló szép eredményeket 
kívánunk.
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Mit együnk, mit tegyünk az újév elsõ napján?

Intelligencia-teszt

Ha van öt szabad perced, és kíváncsi vagy arra, hogy egy zseni veszett-e el benned vagy csak 
hétköznapi, földi halandó vagy, akkor nosza, ugorj neki, és oldd meg ezt a tesztet! De ne csalj, csak a végén 
nézd meg a megfejtéseket!
1. Kaphat-e néhai Kovács Géza éjjeliõr nyugdíjat?

2. A villanyvonatnak merre száll a füstje, ha északi szél fúj?
3. Egy vonat Bécsbõl Pestre 1 óra 20 perc alatt tette meg az utat, visszafelé pedig 80 perc alatt. 

Hogy lehet ez?
4. Hogyan írják helyesen az Egyesült Államok fõvárosát: New York vagy New Jork?
5. Ott lehet-e Kiss Aladár özvegye lányának az esküvõjén?
6. Valódi-e az a római as, amire az van írva, hogy i.e. 76?
7. Hogyan mondják helyesen? Felveszem vagy felteszem a zebratollas kalapom?
8. Pest és Szeged között félúton belefullad egy ember a Dunába. Hova temetik el?
9. Az 1000 forintoson Deák Ferenc haja balra, jobbra vagy hátra van fésülve?

10. Miért nem ezzel az ujjal                      csönget a postás?
11. Mit ünnepeltek 1909. december 6-án Münchenben?
12. Hány állatot vitt Mózes a bárkáján?
13. Ki beszél a világ összes nyelvén?
13+1. Ha a török császár kikocsizik, kik mennek elõl?

Értékelés:
14 pont Te egy született zseni vagy!
13-12 pont Te kis intelligens!
11-10 pont Egyél több spenótot!
9-8 pont Duplázd az adagot!
7-6 pont Na neeee!!!
5-0 pont Biztosan ezt a tesztet akartad megcsinálni?

Az újesztendei szokások egyike a jellegzetes újévi ételek fogyasztása és egyes ételek 
tilalma. Ezen a napon bõségesen kell étkeznünk, hogy az újévben ne szenvedjünk hiányt 
semmiben. Pl: disznóhúst kell enni, mert a disznó a szerencsét elõtúrja, míg a baromfihússal 
elrepül a szerencse. A sok apró mag fogyasztása pénzbõséget jelent. Egyetek lencsét, rizst, 
kölest!

Újévkor az elsõ látogatónk férfi legyen, mert az szerencsét hoz. Reggel korán kútnál kell 
mosdani, hogy egész évben frissek legyünk. Napközben ne feküdjünk le, nehogy újévkor 
betegek legyünk. Kerüljük a vitát, mert akkor 12 hónapig csak bosszúságunk lesz. Ne kérjünk 

kölcsön. Ha a lakás, a porta az 
elsõ napon nem tiszta, 
rendes, akkor az év folyamán 
sem lesz az. Ezért kell 
újévkor alaposan mosakodni, 
tiszta fehérnemût vagy ruhát 
ölteni. Ám ha véletlenül 
felcserélve vagy éppenséggel 
kifordítva veszünk fel egy 
r u h a d a r a b o t ,  a k k o r  
számíthatunk rá, hogy az 
újévben ferdén mennek a 
dolgaink. Intelligencia-teszt megfejtése

1.Már nem, hiszen halott.
2.Nincs a villanyvonatnak füstje.
3.1 óra 20 perc = 80 perc.
4.Washington a fõváros.
5.Sajnos már nem.
6.Ha tudták volna, hogy 76 év múlva 

kezdik a keresztény idõszámítást.
7.A zebrának nincs tolla.
8.Ott nem folyik a Duna.
9.Nem õ, hanem Mátyás király van a 

pénzen.
10.Mert ez ide van rajzolva.
11.A Mikulást.
12.Noé vitte õket.
13.A visszhang.
14.A lovak.
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Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...

zások egyaránt igényelhetik a visszatérítést, a megmûvelt terület nagy-Az Európai Uniós regisztrációról. ságtól függetlenül. A támogatás az õstermelõi nyilvántartásban, 
regisztrációban szereplõ területnagyság meghatározó, mert csak a beje-A kormány 141/2003 (IX.9) rendelete az Európai Unió Közös 
lentett területekre vehetõ igénybe. A gázolaj jövedéki adó visszatérítés Agrárpolitikája magyarországi végrehajtással összefüggõ intézkedé-
rendszerét a 216/1997. ( XII.1. ) Kormányrendelet szabályozza. A ren-seket tartalmaz.. A nemzeti támogatásban szereplõ ( 2002-2003-ban) 
delet értelmében 2002 július 1-tõl 68 Ft/l. A gázolaj támogatás mellék-ügyfelek regisztrációja megtörtént. Azok az ügyfelek akik 2004-ben 
lete kell, hogy legyen az FVM által visszaadott regisztrációs nyomtat-kezdik a tevékenységüket január 1-tõl kérhetik a regisztrációjukat. Az 
vány. A gázolaj támogatás egész évben igényelhetõ a következõ mûve-új nyilvántartási kérelemhez személyes adatok, társas vállalkozás ese-
lési ágakban: szántó, kert, szõlõ, gyümölcsös és gyep. A támogatás igé-tén a cég adatai kellenek. Cím és telephely adatok mellett bankszámla-
nyelhetõ még a szarvasmarha állomány takarmány biztosítására is. Az szám kell minden termelõnek, agrártámogatásokat csak számlával ren-
igénylést a Vám és Pénzügyõrség Országos parancsnokság megyei köz-delkezõk igényelhetnek. Az új regisztrációt a G001-es nyomtatványon 
pontjainál lehet igényelni a V0003-as nyomtatványon. A bevalláshoz kell kérni. A nyilvántartási kérelmet az ügyfél lakóhelye, illetve szék-
csatolni kell a gázolaj vásárlásáról, vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás helye szerint illetékes Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
igénybevételérõl a jogosult nevére kiállított számlát. A mezõgazdasági megyei kirendeltségeinél kell benyújtani, függetlenül a folytatott tevé-
termelõknek az illetékes megyei földmûvelésügyi hivatal igazolását a kenység helyétõl. A termelõk adatváltozás esetén, amennyiben a 
figyelembe vehetõ földterület nagyságáról és a munka elvégzésérõl. regisztrációs lapon megadott adatai módosulnak, abban az esetben a 
Az erdõgazdálkodóknak az illetékes erdészeti hatóság igazolását. A változást követõ 15 napon belül a G002-es számú regisztráció módosí-
szarvasmarhatartóknak a földmûvelésügyi hivatal igazolását a figye-tó lapon kell azt bejelentenie.
lembe vett tehén átlaglétszám igazolásáról.

Mezõgazdasági Parcella Azonosító Az igényelhetõ mennyiség mûvelési áganként változik, így szántó 
esetén 95 l/ha, kert, szõlõ, gyümölcsös esetén 200 l/ha és gyepmûvelési Rendszerrõl. ágban 12 l/ha. Szarvasmarha esetében 85 l/év/db. A mezõgazdasági ter-
melõ a szántó, kert, szõlõ, gyümölcsös, gyepmûvelési ágban felhasz-Az új regisztrációs eljárás során a termelõk egy tíz számjegyû nyil-
nált gázolaj után a jövedéki adó visszatérítést munkafázisonként és vántartási számot kaptak. A termelõk csak a tíz számjegyû regisztráci-
együttesen is igényelheti. A 2003-re vonatkozó együttes igényét akkor ós szám birtokában igényelhetnek uniós és nemzeti támogatást. A 
nyújthatja be, ha a mûvelt földterület nagysága évközben nem változik. Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) mûködteti az úgy-
A terület változása esetén a regisztrált területre elszámolható a teljes nevezett Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszert (IIER). A 2004-
támogatás. A bevallást a mezõgazdasági termelõ a munkafázis elvég-es évtõl a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) lesz 
zését követõ hónap 15-étõl nyújthatja be az illetékes vámhivatalhoz.az EU mezõgazdasági- és vidékfejlesztési célú terület alapú kifizetése-

inek igénybevételéhez szükséges új, kizárólagos térképi, területi hivat- Erdõgazdálkodó és szarvasmarha tartó termelõk a 2003-re vonatko-
kozási alap és azonosító rendszer. Ez az IIER legfontosabb alappillére- zó adóigénylése 2004. január 15-tõl esedékes, azonban lehetõség van a 
inek egyike. A 2004-es támogatási évtõl a MePAR biztosítja a támoga- negyedévenkénti elõzetes jövedéki adó visszaigénylésre is. A negyed-
tás alapját képezõ mezõgazdasági táblák helyének egyértelmû évente igényelhetõ adó visszatérítés összege nem haladhatja meg az 
azonosítását, valamint területének egyszerû és pontos megadását. egészéves adó visszatérítés egynegyedét. A szarvasmarha tartó 

negyedéves elõzetes jövedéki adó visszatérítési igényének meghatáro-A mezõgazdasági táblákat a MePAR blokktérképeken lehet megta-
zásánál a negyedév utolsó napján tulajdonában tartott tehénállomány lálni. A földterület-azonosítás viszonyítási kerete a fizikai blokk, ami a 
alapján, a ténylegesen vásárolt, legfeljebb 20 liter/darab gázolajmen-mezõgazdasági tábláknál nagyobb egység. A mezõgazdasági tábla leg-
nyiségre kérhet adó visszatérítést.fontosabb jellemzõje, hogy a föld használójához, megmûvelõjéhez 

kötõdik, nem pedig a tulajdonoshoz. A mezõgazdasági táblák fontos A támogatás igényléséhez azok a termelõk nyújthatnak be gázolaj 
tulajdonsága még, hogy évrõl évre változnak a termelt növények. A fizi- vásárlási számlákat, akik rendelkeznek a munkamûveletek elvégzésé-
kai blokkokat azért alakították ki, hogy több termelõ és több mezõgaz- hez szükséges erõ- és munkagéppel. A kölcsöngépekkel végzett mun-
dasági tábla esetén is a megmûvelt terület nagysága alapján lehet támo- kamûveletek esetén írásbeli nyilatkozattal rendelkezzen a kölcsönve-
gatást igényelni. A mezõgazdasági táblákat a fizikai blokkon belül kell võ arról, hogy az adott erõ vagy munkagépet milyen idõszakban és 
majd növényféleségenként sorszámozni. A regiszrált gazdálkodóknak milyen mûveletre használhatja térítésmentesen. A termelõk másik 
2003 december 1-tõl 2004 január 19-ig kell az önkormányzatoknál nagy csoportja akik a mûveleteket szolgáltatókkal végeztetik el és szol-
kifüggesztett térképek alapján megadniuk az általuk teljesen vagy rész- gáltatási számlákkal rendelkeznek. Az utóbbi csoportba tartozó terme-
ben mûvelt fizikai blokkokat. A MePAR területadatainak felhasználá- lõknek a szolgáltatási számlán szereplõ mûveletekre és terület nagysá-
sával végzi majd el az MVH a kérelmek ellenõrzésének bizonyos lépé- gokra számolható el a támogatás. Feltétele az igénylésnek, hogy a szol-
seit. A hibás, jogtalan területi túligénylések kiszürésén az összes beér- gáltatási számlán külön fel kell tüntetni a munkamûveletek elvégzésé-
kezett kérelem átmegy majd. A blokkokhoz kötött területi jogosultsá- hez felhasznált gázolaj mennyiségét és beszerzési árát. A számlán fel-
gokat is ellenõrizni fogja az MVH minden kérelemnél. Az MVH a beje- tüntetett gázolajmennyiség csak a törvényben meghatározott mértékig 
lentések feldolgozása után elkészíti minden gazda számára a blokktér- vehetõ figyelembe. A talajmûvelés, ami magába foglalja a szárzúzást, a 
képeket. A táblák azonosítását követõen a gazdálkodók a 2004-es támo- szántást, tárcsázást, magágy elõkészítést és vetészárást összesen 49 
gatási kérelem csomag részeként, személyre szabott térképeket kapnak l/ha. A vetés 8 l/ha, növényápolás, mely a sorközmûvelést és a permete-
2004 februárjában. A fizikai blokk azonosító betû és szám zést tartalmazza 9 l/ha. Tápanyag kijuttatás (mûtrágyaszórás) 3 l/ha. 
kombinációja, kettõ azonos nem lehet az országban. A térképek a ter- Betakarítás 22 l/ha és a betakarításhoz tartozó szállítás 4 l/ha, ezek a 
melõ nevére szólnak, másik termelõ nem használhatja fel. mûveletek adják 90 l/ha összesen elszámolható mennyiséget. A támo-

gatási összeget ezer forintra kell kerekíteni, így 500 Ft alatt támogatás 
nem igényelhetõ.Gázolaj támogatás elszámolás.

A gázo la j  t ámoga tá s  minden  évben  e lkü lönü l  az  Krupa István
agrártámogatásoktól, mert ez esetben jövedéki adó visszatérítésrõl van falugazdász
szó. Mezõgazdasági termelõ (õstermelõ, vállalkozó) és társas vállalko-



Az elmúlt évekhez hasonlóan Öregfiúk labdarúgó csa- pontot sem vesztõ Kõbányával találkozunk, ahol veze-
patunk a hasznos és egészséges idõeltöl tésnek tésünk után 2:1-re kikaptunk. Ezt követõen három szép 
megfelelve, most is részt vesz a tiszafüredi városi sport- gyõzelem született: a Pepitát 6:1-re, Egyeket 5:0-ra, az 
csarnokban megszervezett körzeti teremlabdarúgó- igen erõs poroszlói Vastigrist 3:0-ra vertük. Ezt követõ-
bajnokságban. en az ellenfél 2:0-s vezetésérõl kiegyenlítve, 2:2-re áll-

A mostani szezonban októberben kezdõdött a verseny- tunk a jelenlegi listavezetõ Tûzoltók ellen. Hajtottunk a 
sorozat és majd márciusban fejezõdik be. Érzékelhetõ gyõzelemért - védõjátékunk azonban így ki is nyílt, s az 
ebbõl is, hogy kitartás kell e folyamatos versenyeztetés- utolsó négy percben kapott gólokkal 5:2-re elveszítettük 
hez. Csapatunk versenyeztetését egy kisújszállási vál- a rangadót. Ennek hatása érzõdött a tiszaszõlõsi 
lalkozó szponzorálja, akinek köszönjük a támogatást. Noborda elleni rangadón is, ahol meglepetésre pontot 

Az elmúlt évben bronzérmet szerzett csapatunkban vesztettünk 1:1-gyel. Ezt követõen - talán az eddigi sze-
néhány változás történt. Különbözõ okok miatt nem szá- zon legjobb játékát nyújtva - biztos 3:0-s gyõzelmet arat-
míthatunk Kovács Jancsi, Szabó Jóska és Kis Laci játé- tunk egy másik egyeki csapat ellen, mely a torna egyik 
kára. Helyettük kapusnak érkezett Varga Pista, s beszállt legerõsebb együttese.
a játékba Dányi Imi és Zabolai Gabi. A versenykiírás sze- Eddigi játékunkra az jellemzõ, hogy mindenki komo-
rint csak 35 év feletti játékosok versenyezhetnek, s lyan számol  Abádszalókka l. Kifejezet ten  jó a 
ol ya no k,  ak ik  ne m ve sz ne k ré sz t hi va ta lo s védõjátékunk, mi kaptuk eddig a legkevesebb gólt, 
bajnokságban, vagy azok megyei elsõ osztályú szintnél köszönhetõen a kiváló kapusteljesí tménynek is. 
alacsonyabbak. Góllövõink között több játékosunk szerepel, így nincs 

Az említett három új játékos mellett továbbra is stabil kifejezetten gólkirály esélyese most a csapatnak. Az 
csapattag Csonka Bandi, Mérten Jancsi, Pataki Tibi, eddigi találkozókon legtöbbször Pataki Tibi és Kovrig 
Kovrig Zoli, Szabó Gyuri, Varga Gyuri és Eszenyi Laci. Zoli talált be az ellenfél kapujába.
Sajnos Tóth Jancsi sérülése miatt folyamatosan hiány- Az alapszakasz õszi fordulójának félidejében tehát csa-
zik. patunk a dobogót jelentõ helyen áll pillanatnyilag.

Az ez évi terembaj- A teremlabdarúgó-bajnokság mellett más tornákon is 
nokságot 13 csapat részt veszünk. Most Tiszafüreden a Cipókupán szere-
kezdte. Most az alap- peltünk. Hagyomány évek óta, hogy négy csapat válta-
s z a k a s z  f e l é n é l  kozó helyszínekkel, baráti közösséget alkotva egy-egy 
járunk, amikor  is napon kispályás torna keretében találkozik egymással.
eldõl, hogy tavasztól Most a tiszafüredi Nemzeti Sütöde volt a házigazda - 
mely csapatok jut- innen a Cipókupa elnevezés. A házigazdán és az 
nak az úgynevezett abádszalóki Öregfiúk csapatán túl ott volt a Szabolcs-
„Fel sõ  házba” , s Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csapata és a szin-
melyek a lkot ják  tén Szabolcs megyei Mérk község csapata. A tornán kivá-
majd az alsóbb régi- lóan szerepeltünk, hiszen pontveszteség nélkül, vala-
ót. mennyi ellenfelünket legyõzve, toronymagas gyõztes-

Csapatunk váltako- ként hoztuk haza az igen szép kivitelû kupát.
zó  t e l j e s í tményt  Elsõ mérkõzésünkön magabiztos játékkal 2:0-ra ver-

nyújtva, de az utóbbi fordulókban láthatóan játékban tük Mérket, majd sziporkázó játékkal a legerõsebb 
összeállva, egyre jobban szerepel. Pillanatnyilag a ellenfelet, Tiszafüredet 5:1-re gyõztük le, s végül a 
tabella harmadik helyét foglaljuk el, úgy, hogy a ranga- Szabolcsi Megyei Önkormányzat csapatát - kissé már 
dók nagyobb részén túl vagyunk. A hátralévõ idõben - kiengedve - 2:1-re. A torna gólkirálya Kovrig Zoli lett, 
egy erõs ellenfél kivételével - játékerõ gyengébb csapa- aki külön trófeát kapott.
tokkal küzdünk majd.

Úgy érezzük, hogy játékos állományunk alkalmassá Bízva a további jó szereplésben minden Olvasónak bol-
tesz bennünket a felsõházban való szereplésre, s a tava- dog új évet kívánnak az 
szi fordulókban tudjuk biztosítani a csapat elõkelõ 
helyezését. Öregfiúk

Az elsõ fordulóban rögtön a tavalyi bajnok és akkor 
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Pályán az öregfiúk



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók  Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete

Felelõs kiadó: Ballagó László jegyzõ
A szerkesztõség tagjai: Bordás Mária Magdolna, Botosné Nagy Julianna,

Kocsis Jánosné, Krupa István, Parázsó Katalin, Szabó István
A szerkesztõség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: 75.361/1997

Nyomdai munkák: Rózsa és Társa BT Kunhegyes ( 06-30-9857-940

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

ORVOSI ÜGYELET ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

 

Január 1. Dr. Halas József Abádszalók,
Mikszáth út 20.
( 59/355-534

Január 2-4. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

Január 11. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

Január 17-18. Dr. Halas József Abádszalók,
Mikszáth út 20.
( 59/355-534

Január 24-25. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

Január 31. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

Január 1-2. Dr. Gyöngy Ferenc Tiszafüred,
( 06/30/9582-025

Január 3-4. Dr. Horváth Lajos Kunhegyes
( 06/30/9670-960 Zádor u. 2.

Január 11. Dr. Koska Gábor Tiszafüred,
( 06/30/9454-101 Úttörõ út 2.

( 59/351-669

Január 17-18. Dr. Kriston Mihály Tiszafüred,
Vásárhelyi P. út 5.
( 59/351-260

Január 24-25. Dr. Lõrincz József Tiszaszentimre,
( 06/30/9581-291 Fõ út 13/a.

( 59/356-202

Január 31. Dr. Sinka Nándor Kunmadaras,
Február 1. ( 06/30/9258-653 Karcagi út 21/a.

( 59/327-830

ISTENTISZTELET SZENTMISE
Abádi fûtött Református Templomban: vasárnap 10,00 órakor Csütörtökön, szombaton 8,00 órától
Minden hónap utolsó vasárnapján Úrvacsorás Istentisztelet Vasárnap 11,00 órától

Csütörtökön 17 órától
Bibliaóra a Gyülekezeti Teremben
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