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Alapozás
Jelképesnek gondolom vezércikkem fõ szezonunkat. Ebben vannak jó 

címét, de ha belegondolok, valójában elõjelek, de vannak hátráltató körülmé-
életünk, településünk tekintetében sok nyek is. Jó elõjel, hogy elkészítette a 
esetben ez az idõszak valójában az ala- Mûvelõdési Ház a 2004. évi nyári kultu-
pozásé. Önkormányzatunk most készíti rális programot, hogy megkezdõdtek a 
költségvetését, mely a 2004. évi gazdál- szponzori tárgyalások. Szintén jó, hogy 
kodásunk alapját szolgálja majd. Sajnos komoly érdeklõdés van az országos nagy 
már látszik, hogy az állami költségvetés TV csatornák részérõl irányunkba Road 
nem engedi el olyan alapokkal az Show tekintetében. Mindezeket korábbi 
önkormányzatokat, melyre biztonságos munkálkodásunk is alapozta. Nem jó tu-
évet lehetne rakni, nemhogy távoli jövõ- rizmusunk tekintetében az, hogy úgy 
ben engedne gondolkodtatni bennünket. érezzük, nincs helyén kezelve az ágazat 
Továbbra is jellemzõ a helyi jövedelem- az országos szakmai vezetésben, a 
termelési képesség alacsony volta, me- Magyar Turizmus Rt. tervezett, de vis-
lyet az állami normatíva egyáltalán nem szavont marketing elgondolása Tisza-
vesz figyelembe. A költségvetés végle- tavi Régiónkat illetõen bizonytalanságot 
gesítése után, február végén errõl részle- keltett. Turisztikai fõszezonunk alapozá-
tesen tájékoztatjuk majd Falugyûlésen la- sában nem jó a budapesti Utazási 
kosságunkat. Ez egyáltalán nem vetít elõ- Kiállítás megszervezési  körülménye, 
re nagyon jó alapokat, szerencsére van- ezért nekünk értékeink közreadásában 
nak azonban olyan területek, ahol sokkal más alapokra is kell helyezkednünk. 
jobban „alapozunk”. Sikeres pályázat, A l a p o z  p e r s z e  n e m  c s a k  a z  
komoly erõfeszítés következtében önkormányzat, hanem majd mindenki e 
kiharcoltuk, hogy buszpályaudvar épül- településen. Alapoznak diákjaink, benne 
jön városiasodó községközpontunkban. különösen nyolcadikosaink a jövõt ille-
Jogi támadás nélkül, sikeresen befejez- tõen csakúgy, mint mezõgazdasági vál-
tük építésének közbeszerzési eljárását, lalkozóink a gazdálkodási évre, kötik a 
megkötöttük a kivitelezõi szerzõdést. A parti vállalkozók ez évi szerzõdéseiket 
szakemberek kitûzték az épület helyét, önkormányzatunkkal. A szó igazi értel-
az idõjárás függvényében hamarosan mében alapoznak futballistáink a bajno-
k e z d õ d i k  a z  „ a l a p o z á s a ” .  ki szezonra. A felsorolás teljességének 
Reménykedjünk benne, hogy a nyár fo- igénye nélkül készülünk tehát valamen-
lyamán elkészül a szép épület, mely ma- nyien ez évi összetett feladataink elvég-
kett formájában a mûszaki csoportnál zésére. Most legalábbis ezekhez az idõ-
megtekinthetõ. Jó jel, komoly eredmény, járás kedvezõen segít. Bízom abban, 
hogy állami alapokból és önerõbõl bérla- hogy az alapozás jól sikerül majd 
ká s é pí té sé he z t ud un k k ez de ni . mindegyikünknek, elkerülnek bennün-
Amennyiben a közbeszerzési eljárást itt ket a gondok, nem lesz egészségügyi 
is zökkenõmentesen visszük véghez, járvány, lesz viszont erõnk közös tenni 
úgy a tavasz végén, a nyár legelején ala- akarásunkhoz, munkálkodásunkhoz.
pozhatjuk a jelentõs vagyongyarapítást 

Bordás Imreeredményezõ hét új lakásunkat.
polgármesterMost kell alapoznunk idei turisztikai 
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Új településrendezési terv készül!

A településeken történõ fejlesztések, építkezések szabálya- országos védettségen túl), épületek, építmények, utcák, terü-
it az országos elõírásokon túl a települések általános rendezé- letek megóvására, a település arculatának jövõbeni  
si terve (ÁRT) és a helyi építési szabályzat határozza meg. alakítására, lakható, fejleszthetõ település megvalósulására.

Abádszalókra vonatkozóan a helyi szabályozást jelenleg az Az új rendezési terv hosszas és több szintû egyeztetések 
1991-ben elfogadott Abádszalók Általános Rendezési Terv után (szomszédos önkormányzatok, hatóságok, 
szabályozza. szakhatóságok, államigazgatási szervek, gazdasági 

Az új építési törvény az 1997. év elõtt elfogadott helyi sza- szervezetek, lakosság, területi fõépítész) a Képviselõtestület 
bályozásokat nagyközségekre vonatkozóan 2004. december által kerül elfogadásra. Az elfogadás után az abban foglaltak 
31-ig engedi alkalmazni, ezután érvényüket vesztik. alkalmazása mindenki számára kötelezõ, így az építési ható-

Ennek tudatában a Képviselõtestület 2003-ban úgy ság is a határozatok meghozatalakor (pl.: építési, használat-
döntött, hogy elkészítteti a település terület-felhasználási bavételi engedélyek kiadása) köteles az új rendezési terv elõí-
tervét, építési  szabályozási tervét és a helyi építési rásait betartani, illetve betartatni. A késõbbiekben csak az új 
szabályzatát, melynek bekerülési költségéhez a Jász- rendezési terv elõírásaival összhangban lévõ fejlesztések 
Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanácstól 90% megvalósítására lesz lehetõség.
támogatást nyert. A tervkészítés idõszakában lehetõség van a rendezési 

A rendezési terv alapjául szolgáló településfejlesztési kon- tervvel kapcsolatosan kezdeményezéssel élni az Önkor-
cepció a Képviselõtestület 2003. október 30.-i ülésen elfoga- mányzat felé Abádszalók lakosainak, vállalkozásainak, 
dásra került. A rendezési terv elkészítésére megbízást (több Abádszalókon ingatlan tulajdonnal rendelkezõknek, me-
ajánlat közül kiválasztva) a szolnoki EX! Építészetiroda Kft. lyet a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Csoportjához lehet 
kapott. eljuttatni vagy a késõbbiekben megrendezésre kerülõ la-

Az új rendezési tervben kell meghatározni a jövõre vonat- kossági fórumon lesz lehetõség azt elmondani.
kozóan Abádszalók nagyközség teljes közigazgatási területé- Várjuk javaslataikat, véleményüket.
nek terület-felhasználását, a belterületi határ módosításait, új 
építési övezeteket és azok szabályozását, a régi övezetek sza- Ballagó László
bályozásának módosításait. E szabályozásban van lehetõség jegyzõ
a település építészeti értékeinek meghatározására (a jelenlegi 
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Idén is lehetõség lesz arra, hogy személyi jövedelemadónk 1 borítékot a munkáltató részére kell leadni, legkésõbb március 
százalékának sorsáról magunk rendelkezzünk. Az egyik 1 szá- 25-ig. Ebben az esetben azonban a borítékot, annak ragasztott 
zalékkal valamely társadalmi szervezetet, alapítványt nem- területére átnyúlóan saját kezûleg alá kell írni.
zetközi közintézményt támogathatunk, a további 1 százalék- Az alábbiakban felsoroljuk azon társadalmi szervezeteket, 
kal pedig vagy az egyházat vagy a költségvetési törvényben melyek községünkben tevékenykednek és megfelelnek a tör-
az Országgyûlés által meghatározott kiemelt elõirányzatot. vényi elõírásoknak valamint azon egyházakat, melyek igényt 

Fontos tudnivaló, hogy 1 százalékos felajánlást csak azok tartanak a magánszemélyek támogatására:
tehetnek, akik fizetnek személyi jövedelemadót és a felajánl- II. CIVIL SZERVEZETEK ADÓSZÁMA
ható összeg eléri a 100 forintot. Tehát az adó összegének meg 1.Abádszalók SE 19866554-1-16
kell haladnia, illetve el kell érnie a 10.000,-Ft-ot. 2.Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány 18820920-1-16
Amennyiben valaki adójának mindkét 1 százalékát szeretné 3.Abádszalóki Óvodásokért Alapítvány 18825743-1-16
felajánlani, akkor két rendelkezõ nyilatkozatot kell elhelyez- 4.Borostyán Szociális Alapítvány 18830479-1-16
nie egy saját maga által beszerzett, normál méretû borítékban. 5.Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány 18832701-1-16
A rendelkezõ nyilatkozat lehet az APEH által rendszeresített 6.Tisza-tó Alapítvány 18821691-1-16
nyomtatvány, vagy azzal egyezõ méretû és adattartalmú lap. 7.Mozgássérültek JNSz.  Megyei Egyesülete 19430364-1-16

A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a borítékon szerepel 8.Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület 18821581-1-16
az adózó neve, lakcíme és adóazonosító jele. Az adóbevallás-
hoz csatolt rendelkezõ nyilatkozatra a kezdeményezettek II. EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI FELEKEZETEK TECHNIKAI SZÁMA
adószámát, illetve technikai azonosítóját kell feltüntetni, de 1. Magyar Katolikus Egyház 0011
feltüntethetõ az elnevezése is. 2. Magyarországi Református Egyház 0066

Akinek az adóbevallását a munkáltatója készíti el, annak a 

ÖNKORMÁNYZATI AKTUALITÁSOK
A személyi jövedelemadó 1-1 százalékának felajánlásával kapcsolatos tudnivalók
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ELHUNYT
Koós Istvánné (Vizi Erzsébet) 82 éves
Balogh Lászlóné (Kovács Erzsébet) 85 éves
Szabó Sándorné (Nagy Ilona) 70 éves
Bakai Zsigmondné (Papp Ilona) 76 éves
Máté Lajosné (Boros Ilona) 78 éves
Dajka Sándorné (Richter Ilona) 73 éves
Kiss Gyuláné (Muczi Borbála) 90 éves
Angyal József 78 éves
Bozsó Józsefné (Mérten Rozália) 73 éves
Dobák Pál 55 éves
Boros Józsefné (Vajda Gizella) 72 éves
Faragó Gáborné (Szabó Mária) 87 éves
Szalmási Sándor 34 éves
Szabó Miklós 89 éves
Oláh Mihályné (Csur Erzsébet) 63 éves

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

MEGHÍVÓ
Abádszalók Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja a község lakosságát

2004. február 23-án (hétfõn) 18,00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében tartandó

FALUGYÛLÉSRE,
melynek témája

a 2003. évi költségvetés végrehajtása és a 2004. évi tervek
Kérjük a település lakosságát, hogy fórumunkon minél nagyobb számban vegyenek részt!

Véleményeikkel, javaslataikkal segítsék önkormányzatunk munkáját!

Születtek
JÓZSEF ANDRÁS Juhász József és Farkas Julianna

BENJAMIN Hirkó Tibor és Völgyesi Krisztina

SÁNDOR Barabás Sándor és Oláh Marianna

 

ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGI HÍREK
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2004. év január 01-jétõl a gépjármûvek adóztatásában az alábbi változások történtek:

- az új adómegállapítás hatósági adatszolgáltatáson alapul (okmányirodától és BM-tõl kapott nyilvántartás alapján)
- a 2004. 01. 01. után vásárolt gépjármûvek esetén az adóbejelentési kötelezettség megszûnt, kivéve a mozgáskorlátozottak
- az adómérték egységesen a gépjármûvek önsúlyának minden megkezdett 100 kg-ja után 1.200,-Ft.
- az új adótételrõl mindenki határozattal értesül.

Minden önkormányzati adónem esetén a pótlékmentes fizetési határidõk az alábbiak:
2004. I. Félévi adó: március 16. 2004. II. Félévi adó:szeptember 15.

Továbbá értesítjük a lakosságot, hogy 2004. január 01-jétõl a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Abádszalóki kirendeltsége 
a számlavezetõ pénzintézetünk.
Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, megbízást adhat az adó utalással történõ megfizetésére.
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Nagyközségi Önkormányzat - Adócsoport
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Megkérdeztük a polgármestert...
… MÁJUS 1. ÚTI BÉRLAKÁSOK ÉPÍTÉSÉRÕL

Polgármesteri Úr! A Megyei Néplap egy közelmúlti között lehet például a volt mozi épülete is.
számában azt olvashattuk, hogy Abádszalók 

Milyenek lesznek ezek a lakások, s ki juthat ehhez 
Nagyközség Önkormányzata bérlakásépítéshez nyert 

hozzá?
pénzt pályázat útján a Belügyminisztériumtól. Arra 
lennénk kíváncsiak, hogy e hír mögött mi rejlik? Sorház szerûen épül meg majd a Május 1. úton ez a 

beruházás, úgy, hogy az egyik három, a másik pedig 
Mindenek elõtt az, hogy képviselõ-testületünk már 

négy lakóegységet tartalmaz. A nagyobb alapterületû la-
egy évvel korábban is próbálkozott pályázat útján la- 2

kások 96 m -esek lesznek, melyhez garázs és terasz kásépítési központi támogatáshoz hozzájutni. 2
tartozik, míg a négy kisebb lakás 75 m -es lesz a hozzá-Szerencsére a korábbi sikertelenség után most sikerült 
tartozó garázzsal és terasszal.közel 67 millió forintot nyerni a Belügyminisztérium pá-

Szeretném hangsúlyozni, hogy elvileg bárki hozzá-lyázatán. Az errõl szóló dokumentumot és elismerõ ok-
juthat e bérlakásokhoz, mindazok, akik a lakbért meg levelet ez év január 12-én - kedves kis ünnepség keretén 
tudják fizetni, lakásigénylésre jogosultak. Ezek a laká-belül - személyesen vehettem át a Belügyminisztérium 
sok nem szociális jellegûek, hanem költségalapúak. politikai államtitkárától, Pál Tibor Úrtól.
Elgondolásunk szerint mégis szakemberek elhelyezé-Az állami lakásépítési alapoknak több formája van. 
sét jelentheti (pl.: rendõr, pedagógus, stb.), de bárki a je-Mi az úgynevezett költségalapú bérlakás kialakítását cé-
lentkezõk között lehet. E lakások lakbére négyzetméte-loztuk meg. Az ünnepségen valamivel több, mint száz te-
renként 233,- forint jelenleg, amely természetesen a ké-lepülés vagy fõvárosi kerület kapott támogatást. 
sõbbiekben - inflációhoz igazítottan - módosulhat. Ez te-Szolnok megyébõl hat település nyert a pályázaton, s kö-
hát azt jelenti, hogy nem kevés lesz ennek a lakbére; úgy zülük a harmadik legnagyobb támogatást Abádszalók 
ítéljük meg, hogy a jelenlegi albérlet árakhoz közelít. kapta. Ennek természetesen elõzménye, hogy még 
Hozzátesszük azonban, hogy ez egyáltalán nem albér-2002-ben elkészítettük a kiviteli tervdokumentációt. 
let-szintû elhelyezést biztosít majd az ott lakóknak, hi-Fontos volt, hogy ügyes, jó pályázatot készítsenek mû-
szen ezek igényes, összkomfortos lakások lesznek.szaki kollégáink, melyet a képviselõ-testület 2003. szep-

tember 25-én benyújtásra elfogadott. Mikorra készül el ez a beruházás, mi az igénylés 
körülménye?Úgy tudjuk, hogy az ilyen pályázatokhoz önerõt is 

kel biztosítania a településnek. A mi esetükben ez ho- Hamarosan megkezdjük a közbeszerzési eljárás 
gyan rendezhetõ? lefolytatását, mely számunkra törvényileg kötelezõ. 

Nagyon jó lenne, hogyha május végére ezt be tudnánk Az elkészített tervdokumentációk szerint a beruházás 
fejezni, s így lehetõség nyílna talán év végi kulcsátadás-teljes költsége meghaladja a 95 millió forintot, melybõl 
ra.70 % az állami támogatás, a fennmaradó 30 %-ot pedig 

Az érdeklõdõk jegyzõ úrnál, mint a helyi lakásügyi ha-a pályázónak kell biztosítania. A mi esetünkben ez azt 
tóságnál érdeklõdhetnek, a hivatalhoz adhatnak majd jelenti, hogy a Május 1. útra tervezett építkezésnél az ön-
be lakásigénylési kérelmet, s a lakások kiutalását - a tár-kormányzat által biztosított telekcsoport önerõnek 
sadalmasítás jegyében -  az önkormányzat számít, ez tehát csökkenti a készpénz-igényt. A fennma-
Társadalompolitikai Bizottsága bírálja majd el.radó mintegy 19 millió forintot pedig a 2004. évi költ-

Biztos vagyok abban, hogy, ha a beruházást ez évben ségvetésben kell biztosítani.
be tudjuk majd fejezni, úgy az év vége felé közeledve az 

Hogyan lehetséges ez, milyen forrás nyílik meg en- odakerülõ lakók jó érzéssel veszik majd birtokukba az 
nek fedezetére? új házakat, azokat, amelyeket az önkormányzat húsz 

évig nem idegeníthet el, s bérlakásként tartozik üzemel-Képviselõ-testületünk már a pályázat benyújtása so-
tetni.rán úgy gondolta, hogy a mintegy 100 millió forintos va-

További célunk, hogy a következõknek a gyongyarapodást úgy oldja meg, hogy az önrészhez 
Belügyminisztérium szociális bérlakás pályázatán önkormányzati, nem hasznosított vagyont értékesít.
induljunk, mely rászorultsági alapon képezhet majd A képviselõ-testület február közepén hagyja majd jó-
igénylést.vá az éves költségvetését, ebben jeleníti majd meg a 

konkrét forrást, de várhatóan a kijelölt vagyontárgyak Kocsis Jánosné
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Régi értékeink között kiemelt helyet foglal el a végleges írtam. Bizony sokszor 3-4 levélváltás is megtörténik a ba-
helyére 1999-ben került és a Kárpát-medence népviseleteit bák megérkezéséig. Persze olykor sikerélmény is akad. Pl. 
bemutató babák múzeuma. Örömmel értesültünk arról, Madridból gyorsfutárral küldték a spanyol babákat. A görög 
hogy készítõje, vezetõje Steigauf Józsefné január 21-én a viseleteket személyesen hozta el a nagykövet úr, csak úgy, 
Magyar Kultúra Napja alkalmából Jász-Nagykun- mint a Thaiföldi Királyság viseletbe öltöztetett babáit.
Szolnok megyei Közmûvelõdési Díjat vehetett át, melyhez 

Azt olvastam egy látogató újságíró cikkében, hogy a szerkesztõségünk nevében szívbõl gratulálunk. Ebbõl az 
nagyszámú népviseletes babák látványa és az Öntõl kapott alkalomból kerestem meg Róza nénit, hogy adjon tájékoz-
információk zsongítóan hatottak rá. Mitõl ennyire érde-tatást a múzeumban végzett munkájáról.

kes ez a kiállítás?
Hogyan kezdõdött a A népviselet nemzeti 

baba szeretete, a múze- kultúránk szerves ré-
u m  a n y a g á n a k  sze. Nagyon sok infor-
megalapozása? m á c i ó t  h o r d o z .  

Kislány koromban Tartalmában szimbó-
sz er et te m b ab áz ni . lumrendszerében még 
K ü l ö n ö s e n  a  a látványnál is színe-
csu tkábó l ,  t e rmé- sebb. Itt minden ruha-
sekbõl, pipacsból stb. darabnak meg van a mi-
saját készítésû játéko- értje. Megismerheti a 
k a t  k e d v e l t e m .  szokások, hagyomá-
Legszívesebben az álta- nyok ápolásán túl az 
lam varrt ruhákba öl- adott kor emberének 
töztettem babáimat.  gondolkodásmódját is. 
Csak felnõtt koromban Az öltözködés áttekin-
tu da to su lt  be nn em , tõ képet ad foglalkozá-
hogy milyen sokat kö- si csoportok - arató 
s z ö n h e t e k  e n n e k .  juhász stb. - ruháiról. 
Megtanultam varrni, hímezni, kötni, horgolni. Egyszerûbb Tükrözi egy-egy település vagy tájegység ízlésvilágát, 
munkák elkészítetésével  nem kell  szakemberhez ünnepeit, hétköznapjait. Kifejezésre jutatja az emberi élet 
rohannom, mint azoknak akiknek az életébõl ez a játékfor- nagy fordulópontjait. Esküvõ, halál, felnõtté válás stb. 
ma kimaradt. Pedagógusként ez adta az ötletet ahhoz, hogy Régen az öltözet alapján meglehetett különböztetni, hogy ki 
a kislányokkal megismertessem a babázás örömét. A népvi- hol lakik, milyen módos réteghez tartozik. Röviden: régi éle-
seletek varrásával pedig a szülõket szerettem volna meg- tünk letûnt világát jeleníti meg.
nyerni a közös szabadidõ hasznos eltöltéséhez. A jól sikerült 

Mi látható még az épületben?munkákat iskolai rendezvények során és egyéb kiállításo-
Arany András kötélgyártó mester eszközsora, vert csipke-kon bemutattuk. A látogatók és szakemberek - muzeológu-

kendõ és falvédõ gyûjtemény. A XX. század elejérõl szár-sok - elismeréssel szóltak a népviseltbe öltöztetett babák je-
mazó berendezésû paraszti tisztaszoba és használati lentõségérõl és a munka folytatására biztattak. A 13 évvel ez-
tárgyak, eszközök.elõtti felöltöztetett babák képezik a gyûjtemény 

törzsanyagát, melyet folyamatosan bõvítek. Mit tart legnagyobb szakmai sikerének?
Nagyon sok a látogató, akiket sikerült érzelmileg megé-Hol tart ma?

rinteni. Több kihelyezett szakmai tanácskozás színhelye Jelenleg a Kárpát-medence 172 féle viselete látható 358 
volt az épület. Fõiskolások, egyetemisták választják szak-db baba és a Föld 62 országának 218 öltözetében is gyö-
dolgozatuk témájául. A népviseletes babákról megjelent nyörködhetnek a látogatók.
könyvecskémet a Pedagógiai Intézet javaslatára több isko-

Miért kezdte el a földrészek babáinak gyûjtését, és kik se- lában kiegészítõ anyagként használják. A „Hon és 
gítenek ennek megvalósításában? népismeret” témakörhöz. Természetesen szakmai sikernek 

Sehol nincs a világon olyan múzeum ahol a Föld valamen- érzem ezt a kitüntetést is, melynek nagyon-nagyon örülök.
nyi országának legjellegzetesebb  viseletei együtt látható 

Kívánjuk, hogy ez az öröm még sok-sok évig elkísérje ál-lenne. Gondoltam, milyen jó volna ezt Abádszalókon meg-
dozatos és szinte megszállottsággal végzett munkájában.valósítani. Ráadásul azt hittem a gyûjtés sokkal egyszerûbb 

Köszönöm az interjút!az elkészítésnél. Ebben sajnos tévedtem. Elkezdtem a 
Kocsis Jánosnélevelezést, diplomatáknak, nagyköveteknek, államfõknek 

Abádszalók kitüntetettje
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A címként megfogalmazott kijelentés, akár szlogenje is lehet- régió más településein. A korábban 1 fõvel mûködõ 
ne az utóbbi idõben kinézetében és árukínálatában is megújult abádszalóki telepen ma 9 fõ dolgozik. Az árbevételünk minden 
Kovács Tüzépnek. Laikusként, vagy csak egyszerû szemlélõdõ- évben növekvõ tendenciát mutatott, 2003-ban az 5 településen 
ként is látható az a fejlõdés és fejlesztés, amit az elmúlt évben, nettó 150 millió Ft többlet árbevételt könyvelhettünk el. Az 
években végigkövethettünk és ma már vásárlóként haszonélve- elmúlt években elõször megépítettük az áru tárolását biztosító 
zõi lehetünk a Tüzép telepen. új raktárcsarnokunkat. Majd pedig elkezdtük az értékesítõ tér-

Nem csak a fejlesztésekrõl, hanem az elõzményekrõl is nek és az irodáknak helyt adó áruház megépítését és a telep kör-
kérdezem Kovács Károly urat a Kovács Tüzép Kft. tulaj- bekerítését.
donosát. Az új áruház lehetõséget biztosít számunkra, hogy ma már 

Családunk Poroszlón élt és él jelenleg is. Jó magam még az szinte a teljes építõ anyagipari termékskálát helyben kínáljuk a 
ÁFÉSZ által üzemeltetett tüzép telepen kezdtem az építõanyag fogyasztóknak. Ma már A-tól Z-ig, a pincétõl a padlásig szük-
értékesítési tevékenységet és akkor szerettem meg ezt a szak- séges valamennyi anyagot és a szükséges munkaeszközöket is 

megvásárolhatják nálunk.  Például ,  
festékáruk, burkolólapok - csempék, lami-
nált parketták, csavarok-kötõelemek, villa-
mossági anyagok, lakás kiegészítõk, kádak, 
tapéták, szakipari szerszámok, stb.

Milyen szerepet tölt be Abádszalók a 
vállalkozása, illetve az Ön személyes 
életében?

A már elmondottakból is kiderülhetett, 
hogy az abádszalóki jelenlétünket erõsíteni 
szerettük volna, és hosszú távúra tervezzük 
azzal, hogy beruházunk, fejlesztünk. A tele-
pülés iránti bizalom erõsödését tapasztalom, 
amit úgy gondolom, megalapoz a stabil 
településirányítás, a korrekt kommunikáció 
és elõre mutató tervezés. Szervesen szeret-
nénk kapcsolódni a település életéhez, a 
lakosság, a vállalkozók, más beruházók, a 
település fejlesztésében szerepet vállalók igé-
nyeinek legteljesebb kielégítésében. Ezért 
nem csak a gazdasági kapcsolatainkat erõsít-
jük a fent említett szervezetekkel, 
személyekkel, hanem személyesen is keres-

mát. Majd jött a váltás 1990-ben, amikor lehetõség nyílt a por- sük a találkozást az abádszalókiakkal. Minden évben támogat-
oszlói telep megvásárlására és így az egyéni, saját vállalkozá- juk a helyi rendezvényeket, programokat, hiszen Abádszalók 
som elindítására. A poroszlóit követte a tiszanánai, a hevesi, az ismertsége és elismertsége számunkra is nagyon fontos. 
abádszalóki és utolsóként az egri üzlet nyitása. Természetesen Hozzájárulunk a civil szervezetek tevékenységéhez is, úgy 
nem volt ez ilyen egyszerû mint ahogy ezt most röviden mint a települési Sport Club, alapítványok, civil rendezvények 
elmondtam, de a mögöttem lévõ tapasztalatok, ismeretek bir- támogatása.
tokában bíztam a területfejlesztés várható lehetõségeiben, bíz- Kovács Úr, az „utolsó szó” jogán mi az, amit még el sze-
tam a Tisza-tó mint idegenforgalmi vonzerõt jelentõ terület retne mondani?
beruházás és fejlesztési lehetõségeiben. Az elmúlt 13 év iga- Elõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy bemu-
zolta az elképzeléseimet és ma már öt településen mûködnek tatkozhatunk az Önök lapjában. Ez azt jelenti nekem, hogy a 
„Kovács” tüzépek és háromban Építõk Áruháza. Ez a fejlõdés település figyel ránk, és ez fontos visszajelzés számomra. 
természetesen sokkal több munkát is jelent számomra vala- Másodsorban szeretném megköszönni valamennyi munkatár-
mint a család számára. Hál' istennek a két fiam közül az egyik samnak az áldozatvállaló, becsületes és tisztességes munkáját, 
már a gyakorlatban is segíti a munkát, míg a másik most végzi a hiszen nélkülük ezeket az eredményeket nem tudtuk volna pro-
fõiskolát és azt követõen csatlakozik a családi vállalkozáshoz. dukálni. S végül de nem utolsó sorban szeretném megköszönni 
Ma az öt telephelyen 38 fõt foglalkoztatunk. az abádszalókiak elismerõ szavait, amelyekkel vásárlásaik 

Mióta van Kovács Tüzép Abádszalókon? alkalmával megtisztelnek bennünket, és egyben bízom abban, 
1996-ban vásároltam meg az abádszalóki tüzép telepet bízva hogy bizalmuk töretlen marad az abádszalóki Kovács Tüzép 

abban, hogy Abádszalók a Tisza-tó legdinamikusabban fejlõdõ iránt.
települése és bízva abban, hogy itt az építkezési kedv, a falu fej- Szabó István
lesztés nem torpan meg sõt sokkal gyorsabb lesz mint esetleg a 
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Az Mg. És Vidékfejlesztési Hivatal, az Európai Unió 
Bizottságának hozzájárulása alapján pályázatot A pályázat elõirt részei:
hirdetett falusi turizmus fejlesztésére. 1. pályázati kérelem

2. megvalósíthatósági (üzleti) terv
A támogatás formája: vissza nem térítendõ fejlesztési 3. engedélyek, nyilatkozatok, igazolások, 
támogatás. tanúsítványok.
A támogatás mértéke: a beruházás összes jogosult A pályázatokat postai úton a tervezett beruházás 
bekerülési költségének max.: 50 %-a megvalósítási helye szerinti illetékes MHV Regionális 

ebbõl: EU hozzájárulás: 37,5 % Irodához lehet benyújtani, 2004. április 30-ig.
nemzeti finanszírozás: 12.5 % Részletes tájékoztatás:

A támogatás összege: pályázatonként nem haladhatja minden héten hétfõn a polgármesteri hivatalban: 9-10 
meg a 15 millió Ft-ot. óra között (tel: 59-355-459)
A beruházás teljes bekerülési költségének felsõ határa: 
40 millió Ft. Más:
A támogatás igénylésére jogosultak: Folytatjuk „A jó marketing 10 titka” sorozatot!
= Jogi személyek (magán személyek), gazdasági A hatodik titok: Legyen következetes: ne ijedjen meg 

társaságok ha a marketing-munkának nincs rögtön hatása. Erre 
= reg. mg. termelõk csak hosszabb távon számíthat: a tapasztalat szerint 
= õstermelõk ehhez legalább kilencszer kell találkoznia a 
= egyéni vállalkozók célközönségnek a reklámmal. A marketinget akkor is 
= egyesületek, társadalmi szervezetek folytatni kell, amikor úgy tûnik, hogy semmi haszna. 

Általános feltételek: Még a legszûkösebb reklámkeretbõl is kell hogy 
- a pályázónak rendelkeznie kell saját forrással jusson szórólapokra és kis plakátokra a helység 
- a saját forrás hitellel is biztosítható hirdetõtábláin, faliújságjain. Ha dicsérõ újságcikk 

Hitel igénybevétele esetén a hitelhez kamattámogatás jelenik meg a cégérõl, küldje szét szórólapként, és az 
nem adható! üzletbe is tegye ki.
Speciális feltételek: a beruházás olyan településen 
valósuljon meg ahol az összlakosság a település Bordás Mária Magdolna
közigazgatási területén 10.000 fõ alatt van.

EU - start - Sapard

50 %-os támogatás falusi turizmus fejlesztésére

(önerõ - hitelbõl)

- Hol dõl el a lé? -

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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„- De szép kabátod van Dorina! Most kaptad?
 - Nem! Tegnap!” •

„- Jaj, de örülök, hogy itt alszol a mi csoportunkban 
Lányi Krisztián!€

A kitört hegyû ceruzával fordul Tibike az óvó  - Én sima Krisztián vagyok…”
nénijéhez:
„- Óvónéni! Bajos a ceruzám hegye! ‚ - Mit jelent az Tibike?

„- Óvónéni! Sír a Vikike! - Azt nem tudom…”
 - Dehogy sír, csak ilyen egyenes vonalban van a 
szája!” - hangzik a válasz Zsoltikától.•

„- Óvónéni! Elveszett a fésûm. z - Milyen volt?
 - Hát, olyan, mint az anyukámé.”

Engedjék meg, hogy ezzel az igaz és õszinte dalszöveg részlettel indítsam ezt az oldalt. Ezt az oldalt, amit - 
igaz, majd csak - februárban fognak olvasni.

Mégis szeretném, ha megoszthatnám néhány kisgyerek kedves és elgondolkodtató üzenetét az ünnepek után:
- „Akkor voltam nagyon boldog, amikor apánál voltam! Õ mindig játszik velem!” (Borsos Gyula)
- „Mi 11-en voltunk karácsonykor. Néha, de nem olyan sokszor találkozunk csak.” (Major Gréta)
- „Azért volt szép az ünnep, mert fel volt díszítve az egész lakás és szalagokat dobáltunk Norbikával. Én 

nagy örömben voltam, amikor elõttem voltak az ajándékok!” (Pataki Zsolt)
- „Szeretném, ha nem kellene kidobni a karácsonyfát, mindig úgy maradhatna!” (Pikó Kata)
- „Legyen boldog az egész család! Otthon legyenek mindig és ünnepeljenek…” (Oláh Nikolett)

Pálfalvi Nándor: Farsang

Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok kisfiúk.
Itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút.

Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel:
múlik a tél, haja-huj
s a tavasznak jönni kell.

„Ha elmúlik karácsony a szeretetlángja halványabban ég,
De, ha vigyázunk rá, nem alszik ki még…”

- Neoton Família -

A farsangi mulatság az õsi hiedelemvilágból ered. A rövid nappalokat és a 
hosszú éjszakákat a Nap elgyöngülésével, a gonosz szellemek életre kelé-
sével magyarázták a középkorban. Ezeket boszorkánybábu elégetésével, 
jelmezes karneváli felvonulással igyekeztek elûzni. Jelmezeik ijesztõ öltö-
zetek voltak, hogy elûzzék a halált, a rosszat, a hideget. Késõbb hatalmas 
mulatságot csaptak, mert örültek a tél eltemetésének, a természet megújulá-
sának. A régi babonákat késõbb elfelejtették az emberek, a táncos, jelmezes 
mulatságok máig megmaradtak.

Óvodai báljainkat, természetesen mi is nagy szeretettel tartjuk meg. Talán 
a farsang az az ünnep, amirõl évszaktól és napszaktól, bármikor a legtöbbet 
és a legszívesebben beszélnek az óvodás gyerekek!

- „Óvónéni! Én, tudod mi leszek a farsangon?…”
Mindez kiderül:
I. sz. Óvodában 2004. 02. 14-én 9 órakor
II. sz. Óvodában 2004. 02. 21-én 9 órakor
III. sz. Óvodában 2004. 02. 14-én 9 órakor.

!!!RENDEZVÉNYEINKRE MINDENKIT TISZTELETTEL ÉS 
SZERETETTEL VÁRUNK!!!

*** Gyerekszáj ***
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A Magyar Kultúra Ünnepnapjára…
… két különbözõ rendezvényünkkel emlékeztünk.
Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy január 22-én alsó tagozatos gyerekek számára vers- vagy 

mesemondó, meseíró megyei versenyt hirdetünk. Idén a versmondókra került a sor, a 20. századi 
magyar költõk költeményei közül hallhattunk jónéhányat. A résztvevõ 12 általános iskola 40 
tanulója közül iskolánkat az 1. osztályosok közül Zádori Anna (1.a) és Puzsoma Viktória (1.b) 
képviselte. Anna 1., Viktória pedig 2. lett.

„A Pogácsa c. verset mondtam el, amit Irénke tanító néni választott nekem. Olyan kis kedves vers 
ez, nagyon tetszik nekem. Meglepõdtem ám, hogy megnyertem a versenyt. Könyvet, oklevelet meg 
egy kerámia éremszerûséget nyertem. Ez a nyakamba került és most is itt van. Megmutatom, jó?” 
Vártam, hogy elõkerüljön az érem, de valahogy igen mélyen elbújt a táska alján. Gazsó Tímea (2.b) 
2., Bakay Gergõ (3.c) különdíjas és Szabó Norbert (4.c) 3. helyezett lett.

Mint minden évben most is bebizonyították a kisdiákok, hogy az abádszalóki gyerekek között 
sok tehetséges, az irodalom iránt érdeklõdõ gyermek található. Gratulálunk Nektek és a 
felkészítésben segítõ tanító néniknek, szülõknek.
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Amíg a kicsik versmondó versenyen vettek részt, addig a Mûvelõdési Ház színpadán 
felgördült a függöny és a felsõ tagozatosok Ki mit tud-on kápráztatták el a közönséget 
különféle mûsorszámaikkal.

Arról, hogy milyen ügyesen 
álltak helyt a színpadon is 
tanulóink, Önök, kedves 
olvasóink is meggyõzõdhet-
nek majd egy késõbbi 
rendezvényünkön, az alapít-
ványi esten, ahol a legsikere-
sebb produkciókat újra elõ-
adják a gyerekek.
A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából szervezett ren-
dezvényeink lebonyolításá-
ban segítségünkre voltak: 
Abádszalóki Gyermekekért 
Közalapítvány, Rózsakert 
Étterem, ÁFÉSZ, Kovács 
Imréné.
Támogatásukat ezúton is 
köszönjük.

Téli csapadék

A kutya teszi

Egyik égtáj a négy közül

Hegyek, dombok alatt vezet

Pont 12 óra

Illatos tavaszi virág

Hosszmérték

Fa része

Háziállat

Az élõlények egyik fõ típusa

Tejtermék

Gazsó Tímea (2.b), Puzsoma Viktória (1.b), 
Zádori Anna (1.a), valamint lent a 7.b

SEGÍTS HAMUPIPÕKÉNEK!
Hamupipõke leghõbb 

vágya, hogy elmehessen 

a kastélyban rendezett 

bálba és táncolhasson a 

herceggel. Találd meg 

gyorsan a két egyforma 

hintót, és mindjárt 

beteljesedik Hamupipõke 

kívánsága!

NÉVNAPOK
Februárban ünnepli névnapját a magyarság egyik 

legkedvesebb királya. Ha kitöltitek a sorokat, 

megtudhatjátok, ki õ?

Fejtsétek meg a rejtvényeket, 
és megfejtéseiteket várjuk a 
k ö z s é g i  k ö n y v t á r b a n  
ta lá lható Kölyökkuckó 
dobozunkba. Jó munkát 
kívánok!

Vers 5-6.o. I. Fábián István (6.a)
II. Horváth Szabina (6.b)
III. Kui Tímea (5.a)

7-8.o. I. Hidli Judit (8.a)
II. Takács Nóra (8.c)
III. Dávid Nikolett (7.a)
Kasza Gergõ különdíjat kapott.

Próza Dóra János különdíjban részesült.
Jelenet 5-6.o. I. 6.b Ahogytetszikország

II. 6.a A három pösze lány
III. 5.b A rátóti csikótojás.
A 6.c o. különdíjas lett.

7-8.o. I. 7.b Hófehérke és a hét törpe
Tánc I. 6.a o. a jászsági táncokkal

Az 5.a o. verses tánca a zsûri különdíját nyerte
Ének: I. Simon Zsuzsanna és Tomsik Tímea (8.c) 

II. 6.a
Hangszeres zene I. Szamosfalvi Anett (8.a)

I. Szabó Regina (8.c)
III. Máté Gyula (6.b)
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Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...

sokra. Továbbá a birtokösszevonásra és az osztatlan közös Az Agrár Csatlakozási Hitelprogramról.
tulajdon megszüntetésére irányuló termõföld vásárlásra, 

A kormányzat egyik legfontosabb feladatának tekinti az 
telephely vásárlásra, öntözés fejlesztést szolgáló 

agrártermelõk EU csatlakozásra való felkészülésének segí-
beruházásokra, az uniós csatlakozást elõsegítõ minõségbiz-

tését és versenyképességének javítását. Ennek jegyében 
tosítási rendszerek kiépítésére, a meglévõ állati termékfel-

került meghirdetésre a 100 milliárd Ft keretösszegû Agrár 
dolgozó kapacitások élelmiszerhigiéniai elõírások teljesíté-

Csatlakozási Hitelprogram is. A program keretében a csatla-
sét szolgáló korszerûsítésre, a beruházások üzemeltetéséhez 

kozási hiteleket a kereskedelmi bankok saját forrásaiból, ille-
szükséges forgóeszközök finanszírozásához, korábban fel-

tõleg a Magyar Fejlesztési Bank Rt. újrafinanszirozási for-
vett hitelek törlesztésére vehetõ igénybe. A felsorolt célokra 

rásból biztosítják az igénylõk részére. A hitelprogram a 
a pénzügyi intézmények saját forrásai terhére folyósított 

mezõgazdasági termelõk, a termelõi szervezõdések, az 
hiteleket a mezõgazdasági termelõk (beleértve az õsterme-

integrátorok, és az élelmiszeripari vállalkozások részére biz-
lõt is), termelõi szervezõdések, integrátorok vehetik igény-

tosít lehetõséget kedvezményes közép és hosszú lejáratú 
be. Az MFB forrásaiból pedig csak a kis- és középvállalko-

hitelek felvételére. A csatlakozási hitelek két hitelkonstruk-
zások részesülhetnek hitelben. A pénzintézeti saját forrásból 

ció feltételrendszere szerint vehetõk igénybe, amelyek elsõ-
történõ finanszírozás esetén a hitelfelvevõ a kamatterhelés 

sorban a hitelcélokhoz kapcsolható kezességvállalás tekin-
idõpontjában érvényes jegybanki kamat+2 százalékpontnak 

tetében különböznek egymástól. A különbözõ (elsõsorban 
megfelelõ kamatot fizet, a kamattámogatás mértéke 70%. 

fejlesztési célokra) felvehetõ összesen 100 milliárd Ft hitel 
Az MFB forrásból folyósított hitelek után az igénylõ a 

50 %-át a kereskedelmi bankok a Magyar Fejlesztési Bank 
kamatterhelés idõpontjában számított (az elmúlt három 

Rt. (MFB) által rendelkezésükre bocsátott refinanszírozási 
hónap átlaga) euró kamat+4 százalékpontnak megfelelõ 

forrásból, 50 %-át pedig saját forrásból biztosítják. A banki 
kamatot fizet, a hitelhez nincs kamattámogatás. A hitelhez a 

saját forrásból származó hiteleket minden jogosult igénybe 
hitelt nyújtó pénzügyi intézmény kezdeményezésére a 

veheti, az MFB által refinanszírozott hitelekhez azonban 
Hitelgarancia Rt., vagy az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 

csak a kis- és középvállalkozásokról szóló 1999. évi XCV. 
Alapítvány legfeljebb 80 %-os mértékû kezességet vállal-

Törvény szerint kis- és középvállalkozásoknak minõsülõ 
hat. A kezességvállalási díjhoz a költségvetés 50 %-os támo-

igénylõk juthatnak hozzá. A két hitelkonstrukció alapján fel-
gatást biztosít. A felvehetõ hitel összege igénylõnként lega-

vehetõ hitelek igénybevételére vonatkozóan a részletes sza-
lább 2,0 millió Ft, a felsõ határ 350,0 millió Ft, integrátorok 

bályokat tartalmazó miniszteri rendelet közös, illetve egye-
és termelõi szervezõdések esetén a felsõ határ 750,0 millió 

di szabályokat is megállapít.
Ft. A hitelek futamideje a forgóeszköz hitelek esetén legfel-

A hiteleket mindkét konstrukció esetén a kereskedelmi 
jebb 5 év, egy év türelmi idõvel. A többi hitelcél esetében 5-

bankok folyósítják. A hitelforrástól függetlenül a hitelek 
10 év, 1-2 év türelmi idõ mellett. Az MFB forrásból folyósí-

elnyerése érdekében az igénylõknek az alábbi feltételeket 
tott hitelek esetén az alsóhatár 5,0 millió Ft, a felsõ határok 

kell vállalniuk. A vállalkozást legalább a hitel futamideje 
megegyeznek. 

alatt fenntartják. A beruházási célú felhasználás esetén a fej-
A hitelkérelmeket a programban résztvevõ pénzügyi 

lesztés megvalósításához szükséges áfa nélküli költségek 
intézmények területi fiókjaihoz lehet benyújtani február ele-

legalább 25%-val rendelkeznek, amelyet igazolniuk kell. A 
jétõl. A hitelkérelmeket a beadás elõtt kell záradékoltatni az 

megvalósult beruházást az üzembe helyezéstõl számított leg-
FM hivatallal. A záradékolást ezek a szervezetek csak abban 

alább 5 évig rendeltetésének megfelelõen üzemeltetik és az 
az esetben tudják elvégezni, ha a felsorolt dokumentumokat 

üzembe helyezést követõen legkésõbb 60 napon belül 
a hitelkérelemhez csatolja az igénylõ. A gazdálkodási for-

beszámolnak az FM hivatalok és az FVM felé a beruházás 
mát igazoló okmány (õstermelõi igazolvány, vállalkozói 

megvalósításáról. A beruházási célú hitelfelhasználás esetén 
igazolvány, 30 napnál nem régebbi cégkivonat). A vállalko-

hozzájárulnak ahhoz, hogy a megvalósult fejlesztést a hitel 
zás fõbb adatairól szóló dokumentum, vagy nyilatkozat. 

lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje. A mezõgazdasági ter-
Igazolás a regisztrációs kötelezettség teljesítésérõl. 

mékek feldolgozását és az állati termékfeldolgozó kapacitá-
Termõföld, telephely vásárlás esetén adóérték-

sok élelmiszerhigiéniai elõírások teljesítését szolgáló hite-
bizonyítvány, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, osztatlan 

lek esetében megfelelnek az Európai Unió elõírásainak. A 
közös tulajdon vásárlása esetén valamennyi tulajdonostárs 

hitelkérelmeket a hitelcéloknak való megfelelés céljából 
hozzájáruló nyilatkozata. Beruházás esetén legalább 

záradékolásra be kell nyújtani a területileg illetékes FM hiva-
tervezõi, vagy árajánlati költségkalkuláció. Hitel kiváltás 

talokhoz. A hitelszerzõdéseket és a kezességvállalási szer-
esetében a kiváltandó hitelt nyújtó pénzügyi intézmény iga-

zõdéseket a pénzügyi intézményekkel 2004. április 30.-ig 
zolása a fennálló és a törlesztésre kerülõ hitelállományról.

meg kell kötni. 
A hitelek igénybe vételének egyedi szabályairól. Ez a hitel 

Krupa István
a mezõgazdasági termelés fejlesztését szolgáló 

falugazdász
beruházások, korszerûsítések, a mezõgazdasági termékek 
feldolgozását, tárolását, csomagolását szolgáló beruházá-



20003 december 29-én Tiszafüreden terematlétikai bajnok- egyben új országos fedett pályás rekordot is elért. Helybõl 
ságon vettünk részt. Iskolánkból két tanuló képviseltette távolugrásban szintén õ lett a csúcstartó. Kassa Tímea a 14-18 
magát, de három „régi” diákunk is versenybe szállt az elsõsé- éves leány korosztályban 141 cm-es ugrásával szintén felírta 
gért. Hat éves korosztálytól a hatvanéves korosztályig kor- magát a rekordtartók listájára. Kontra Anett (8.a) a IV. kor-
csoportokra bontva mint egy 200-250 fõ versenyzett 4 csoportos lányok 30 m-es síkfutás 4,8 másodperces rekordját 
próbában: 4,5-re javította, így most õ a csúcstartó.

· 30 m-es síkfutás Összetettben Anett második, Takács Nóra (8. c) harmadik 
· helybõl távolugrás lett.
· medicinlabda dobás Kelemen József iskolánk volt tanulója (Szolnok, Tiszaparti 
· magasugrás. Gim.) pedig elsõ helyezést ért el. Õ egyébként községünk 

A korábbi években már hagyomány volt, hogy a versenyszá- jelenlegi legjobb sportolója, saját rekordja magasugrásban 
monkénti rekordtartók a városi sportcsarnok falán egész 208 cm.
évben megtekinthetõk. Az elmúlt évben is szép eredménye- 2003-ban volt Kanadában az ifjúsági világbajnokság, ahol 
ket értünk el, a rekordtáblázaton két abádszalóki név is szere- tizedik lett, de részt vett a párizsi ifjúsági atlétikai világverse-
pelt. A 14-18 éves fiúk kategóriájában Kelemen József nyen is. Az év végén átvehette a „Magyar Köztársaság jó tanu-
magasugrásban 170 cm-el 2002-ben lett rekorder, 30 m-es ló- jó sportolója” címet.
futásban pedig 1997-ben Erdei András. Örömmel adhatom Mindannyiukra büszkék vagyunk, gratulálunk nekik és 
közre, hogy a verseny után 5 abádszalóki rekordert jegyez a bízunk benne, hogy a 2004-es év még szebb sikerekkel 
krónika! örvendezteti meg sportolóinkat és szurkolóikat is!

Erdei András változatlanul tartja a futórekordját. Kelemen Balogh Gyula
József megjavította a Tiszafüreden elért csúcsát 190 cm-re , testnevelõ
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M. I. Osztály 2004. évi bajnokság

Tavaszi idényének sorsolása

2004. március 6. szombat 14,30 125. Kunhegyesi ESE - Abádszalók
2004. március 14. vasárnap 14,30 136. Abádszalók - Tiszafüred
2004. március 20. szombat 15,00 142. Besenyszög - Abádszalók
2004. március 28. vasárnap 15,00 150. Abádszalók - Tószeg
2004. április 3. szombat 15,30 157. Újszász - Abádszalók
2004. április 11. vasárnap 15,30 167. Abádszalók - Törökszentmiklós
2004. április 17. szombat 16,00 173. Tiszaföldvár - Abádszalók
2004. április 25. vasárnap 16,00 182. Abádszalók - Kunszentmárton
2004. május 1. szombat 16,30 190. KUN FC - Abádszalók
2004. május 9. vasárnap 16,30 200. Jászárokszállás - Abádszalók
2004. május 16. vasárnap 16,30 208. Abádszalók - Tiszaszentimre
2004. május 23. vasárnap 17,00 216. Jászladány - Abádszalók
2004. május 29. szombat 17,00 224. Abádszalók - Jánoshida
2004. június 5. szombat 17,00 232. Jászfényszaru - Abádszalók
2004. június 12. szombat 17,00h 240. Abádszalók - Mezõtúr

Siker az év végén !

MEGHÍVÓ
Az Abádszalóki SE szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

2004. február 21-én 19 órakor tartandó jótékonysági sportbáljára

Helye: Rózsakert Étterem
Menüsor: Erdélyi húsleves, Szarvas pörkölt, petrezselymes burgonya, savanyúság, Töltött káposzta Sütemény

Éjfélkor: Szendvicsparty
Élõzene (a tavalyi bálunk nagysikerû zenekara) - Tombola - Árverés

Belépõdíj: 1500,-Ft/fõ, mely a menüsort, a vacsora elõtti aperitifet, illetve a vacsora utáni csapolt sör és 
üdítõfogyasztást foglalja magába.

Jegyek vásárolhatók: Kovrig Zoltán (06-30/3832-079) Rózsa Sándor (06-30/251-1365)
Tourinform Iroda (a Sportpálya elõtti üzletsoron, 59/357-376)

Szeretettel várunk mindenkit! További támogatásokat az Egyesület szívesen fogad!



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 

 

Február 7-8. Dr. Halas József Abádszalók,
Mikszáth út 20.
( 59/355-534

Február 14-15. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

Február 21-22. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

Február 28-29. Dr. Halas József Abádszalók,
Mikszáth út 20.
( 59/355-534

Február 7-8. Dr. Vörös János Abádszalók,
( 06/30/9586-625 Darwin út 3.

( 59/355-214

Február 14-15. Dr. Domány György Karcag,
( 06/20/9574-826 Ady E. u. 58.

( 59/312-677

Február 21-22. Dr. Gyöngy Ferenc Tiszafüred,
( 06/30/9582-025

Február 28-29. Dr. Horváth Lajos Kunhegyes
( 06/30/9670-960 Zádor u. 2.

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

 

CIPÕ ÉS GYERMEKDIVAT
(ABÁDSZALÓK, A FÜREDI DISCONT MELLETT)

TÉLI VÁSÁR! NÉZZEN BE, MEGÉRI!
CIPÕ: 20-30% ÁRENGEDMÉNY

ÜZLETÜNK BÕVÜLT JÁTÉKOKKAL ÉS BABA 

ÁPOLÁSI CIKKEKKEL! PELUS: 28,-Ft-tól

TAVASZI BÕR FÉLCIPÕ ÉRKEZETT!

MINDEN VÁSÁRLÓ, AKI 2.000,-Ft FELETT 

VÁSÁROL SORSOLÁSON VESZ RÉSZT

FEBRUÁR 28-án DÉLELÕTT 10 ÓRAKOR

FÕDÍJ: 5.000,-Ft VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

II.: 3.000,-Ft VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

III.: 2.000,-Ft VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

MINDEN EGY HELYEN: MINÕSÉG, KEDVEZÕ ÁRAK, 

NAGY VÁLASZTÉK, KEDVES KISZOLGÁLÁS!

SZERETETTEL VÁROM A KEDVES VÁSÁRLÓKAT!

CT: JELENCSIKNÉ ILDIKÓ

KÉSZÍTTESSE EL 2004. ÉVI
NAPTÁRÁT,

VALENTIN NAPI, ANYÁK NAPI, 
SZÜLETÉSNAPI, STB. AJÁNDÉKÁT

KEDVENC FOTÓJÁVAL
EGYÉNI KÍVÁNSÁG SZERINTI

SZÍNEKKEL, FORMÁKKAL, 
TÖBBFÉLE MÉRETBEN!
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TÖRPIKE BABA BOLT
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