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Új esztendőúj remények
Kedves Abádszalókiak! Sikerekben gaz-
dag, szerencsés, egészségben eltöltött 
újesztendőt kívánok minden abádszalóki 
olvasónak. Valósuljanak meg az új év 
hajnalán megtett fogadalmak, váljanak 
valóra a tervek, kösse egybe a családokat 
szeretet, minden abádszalókit az egymás 
iránti tisztelet, megbecsülés és megér-
tés. Ha ez sikerül, olyan lehet a 2013-as 
esztendő, amelyet mindig boldogan idé-
zünk vissza!

Abádszalóknak az idei esztendőben új 
kilátásai, új reményei vannak. Rövidesen 
lezárul az adósságrendezési eljárás. Tisz-
ta lappal indulhatunk, megszabadulunk 
a nyomasztó adósság terhétől. Nagy le-
hetőség ez és egyben nagy felelősség 
is. Tovább építkezhetünk, megalapozha-
tunk egy szebb jövendőt. Ehhez az újra-
kezdéshez rengeteg biztatást kaptunk.

Jelenleg Abádszalók nem vesz részt a 
kormányzati adósságkonszolidációban, 
hanem az eljárás lezárultát követően 
kérhet támogatást. Azonban miután 
Abádszalók saját kezébe vette az adós-
ság rendezését az eljárás megindításával, 
az eljárás végén megszabadul minden 
adósságterhétől. Nem csupán a pénz-
intézeti, hanem az összes adósságától. 
Miután az adósságrendezési eljárást 
Abádszalók nem újabb hitelek felvéte-
lével zárja, ezért nem lesz mit átvállalnia, 
konszolidálnia a kormányzatnak. Tállai 
András államtitkár úr erről ekképpen 
nyilatkozott: „a jövőben két típusú ön-
kormányzat lesz: az adósságkonszolidá-
cióban részt vett, illetve az, amelyik nem. 

Azon önkormányzatok számára, amelyek 
nem vettek részt a konszolidációban, egy-
részt külön, fejlesztésre vonatkozó pályá-
zatokat szeretnének kiírni, másrészt önrész 
nélkül vagy csökkentett önrész nélkül tud-
nak majd pályázni bizonyos, önkormány-
zatokat érintő fejlesztésekre.” 

Abádszalók tehát támogatásokhoz fog 
jutni. Ezeket a támogatásokat munka-
helyteremtésre, fejlesztésre kívánjuk for-
dítani.

Ugyanakkor jó esély van rá, hogy Abád-
szalók  visszakapja a Füzes Campinget. 
Nem csak az üzemeltetését, hanem a 
tulajdonjogát is! Az erről szóló képvise-
lő-testületi határozatot már megküldtük 
az MNV Zrt.-nek. Nagy megtiszteltetés 
számunkra, hogy kérvényünket  Varga 
Mihály és dr. Fazekas Sándor miniszter 
urak is támogatják.

2013-ban új célokat tűzhetünk ki. Próbál-
juk megkönnyíteni a város lakóinak min-
dennapi életét, megállítani a vészes né-
pességfogyást, az elöregedést. Mindent 
megteszünk, hogy minél több munkale-
hetőséget biztosítsunk: terveink szerint 
minden munkaügyi központ által közve-
títhető abádszalókinak munkát adunk. Ez 
majd’ 600 abádszalóki foglalkoztatásá-

nak megteremtését jelenti! Szép kilátás 
van turizmusunk megújítására is, hogy 
Abádszalók neve ismét a régi fényében 
ragyogjon. 

Fontos, hogy 2013 valóban a megújulás 
éve legyen. Új irányba indult el a város 
szekere. Azonban az akadályok leküz-
dése máshogyan nem sikerülhet, csakis 
összefogással. A bennünket érő csapá-
sok – gondolok itt a jégverésre, a magas 
munkanélküliségre – nagyobb felelős-
séget kívánnak mindenkitől, elsősorban 
persze a települések vezetőitől.

Rendkívül nehéz év elé nézünk tehát, 
de úgy gondolom, hogy a legnehezebb 
időszakon már túl vagyunk. Együttműkö-
déssel, egymásra fi gyeléssel,  a közösség 
érdekeinek előtérbe helyezésével meg-
valósíthatjuk terveinket, valóra válhat 
Vörösmarty Jóslata:

A verseny nyilt, a nemzet él,
Ha egy jobb tagja sem henyél,
Jut ember és kéz, munka, vér;
Mi volna az, mit el nem ér?
S legyen dicsőbb,
Ki tettre főbb.
Mert még neked virulnod kell, o hon,
Ragyogva hírben büszkén, szabadon. 

Kovács Mihály

“Több nap, mint  kolbász? ”Tiszator 2013.

VII. Abádszalóki Böllérfesz  vál
Abádszalók Füzes Camping

Március 8. péntek
10:00  A versengő csapatok érkezése, Böllérfalva felépí-

tése

Március 9. szombat
06:00 A csapatok érkezése, kapunyitás
06:30 A VII. Tiszator megnyitása
07:00 Malacfogás, szúrás, a verseny kezdete
10:00 Pálinka verseny, Pogácsa verseny 
 Szabadtéri színpad műsora: Pátria Néptánc 

Együ  es; Boldogi Rezesbanda; 
 Abádszalóki Nyugdíjas Nótakör; Kovács Mihály 

Általános és Művésze   Iskola 
 Citerazenekara; Csillaghúr Népdalkör; 

Derűs Alkonyat Nyugdíjas Klub Nótaköre; Margitai 
Borisszák Nótakör; Tiszafüredi Jóbarátok 
Egyesületének műsora; Dalma Dance Klub

 Kóstoló egész nap folyamatosan, a portákon 
az elkészült ételekből.

 Népművésze   kirakodóvásár
15:00 Kiss Kata Zenekar koncertje
17:00 Eredményhirdetés a szabadtéri színpadon

Március 10. Vasárnap
10:00 Konyhamalac nap („romeltakarítás”)
 Szíve-nyelve leves kóstoló
14:00 Torzáró - sátorbontás
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

18/2012. ( XI. 30.) önkormányzati rendelete 

19/ 2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

Abádszalók Város Önkormányzata 2012. évi vál-

ság  -  költségvetéséről szóló 14/2012.(IX.04.) ren-

deletével módosított 2/2012.(II. 5.) rendeletének 

módosításáról.

Abádszalók Város Képviselőtestülete az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXXV.törvény 34 §- a valamint 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról ki-
adott a 368/2011.(XII. 31. ) Korm.rendeletben foglaltak 
alapján az önkormányzat 2012. évi válság -  költségve-
tését az alábbiak szerint módosítja

1.§

BEVÉTELEK

1.) Állami hozzájárulások előirányzata 
100.184.220.-Ft-tal növekszik ezen belül:
Feladat mutatóhoz kapcsolódó normatív támogatás
           +       1.449.067.-Ft
Központosított támogatás   +     11.712.363.-Ft
Egyéb központi  támogatás  +     77.673.790.-Ft
 Vis maior tartalék +       9.349.000.-Ft  
2.) Működési bevételünk előirányzat 
14.967.000.-Ft-tal növekszik .
3.) Sajátos működési bevételünk előirányzata 
1.255.000.-Ft-tal emelkedik ezen belül
Helyi adó bevételünk + 1.200.000.-Ft    

Termőföld bérbeadás + 11.000.-Ft
Környezet védelmi bírság + 44.000.-Ft      
4..) Támogatás értékű működési bevételünk elő-
irányzat 16. 962. 000.-FT-tal növekszik, ezen belül 
Műk.c.támog.ért.bev. közp.kv.-i szervtől                      
   +  11.441.000.-Ft
Műk.c.támog.ért.bev. önkormányzattól                         
   + 5.521.000.-Ft
5.) Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 
előirányzata   1. 411. 000.-Ft-tal növekszik.                         
6.) Pénzmaradvány összege  78. 000.-Ft-al növekszik.
A költségvetés bevételi főösszege 134. 857. 220.-Ft-al 
   1. 326. 707. 088.-Ft –ra módosul.

2.§

KIADÁSOK

1.) Működési és fenntartási kiadásunk előirányzata 
129.656.000- Ft-tal növekszik, ezen belül:
Bér kiadás  + 21.242.000.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok + 3.995.000.-Ft
Dologi kiadás  + 40.902.000.-Ft
Szociális feladatok  + 63.704.000.-Ft
Egyéb pénzbeli juttatás -  187.000.-Ft
2.) Előző évi pénzmaradvány átadás előirányzata
    686. 000.-Ft-tal növekszik.                                              

3.) Támogatás értékű működési kiadás előirányzata 
   2. 371. 520.-Ft-tal növekszik.                                                                        
4.) Működési célú hiteltörlesztés előirányzata 
   73. 932. 000.-Ft-tal növekszik.
5.) Működési célú tartalékunk 
   90. 191. 189.-Ft-tal csökken.
6.) Felhalmozási célú kiadásunk előirányzata 18. 
402. 889.-Ft-tal növekszik, ezen belül
Beruházási célú kiadásunk + 6.146.000.-Ft
Felújítási kiadásunk +  8.399.893.-Ft                                                    
A költségvetési kiadási főösszege 134. 857. 220.,- 
Ft-tal    1.326.707.088,-Ft-ra módosul.

3. §

1.) A képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hi-
vatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a 
számviteli nyilvántartásokon vezesse át.
2.) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2012. november 29.

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

a helyi építési szabályzat módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az Étv. 10. § (3) bekezdésben 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró
- Tiszanána község Önkormányzata,
- Újlőrincfalva nagyközség Önkormányzata,
- Tiszabura község Önkormányzata,
- Kunhegyes város Önkormányzata,
- Kunmadaras község Önkormányzata,
- Tomajmonostora község Önkormányzata,
- Tiszaszentimre község Önkormányzata,
- Tiszaderzs község Önkormányzata,
továbbá az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú Korm. 
rendelet (továbbiakban: OTÉK) 3. számú mellékleté-
ben biztosított véleményezési jogkörében eljáró:
- Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Építés-

ügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen,
- Közép – Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Termé-

szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok,
- Közép - Tisza - Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok,

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhi-
vatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 
Karcag,

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság, Szolnok,

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhiva-
tal Közlekedési Felügyelősége, Szolnok,

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Irodája, Szeged,

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen,
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhiva-

tal Földhivatala, Szolnok,
- Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti 

Igazgatósága, Debrecen,
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Mezőgazdasá-

gi Szakigazgatási Hivatal Növényés Talajvédelmi 
Igazgatósága, Szolnok,

- HM Hatósági Hivatal, Budapest,
- Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal, 

Budapest
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki 

Bányakapitánysága, Szolnok,
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Egyetemes 

Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság, Debrecen;
valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti ható-
ságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdé-

sében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Kunhegyes Város Önkormányzat Jegyzője, mint 
építésügyi hatóság véleményének kikérésével a 
17/2005 (XI. 24.) önkormányzati rendeletet (a to-
vábbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet területi hatálya kiterjed az alábbi 
területekre:
a) Abádszalók belterületén, 770/3, 865/1, 865/2, 
884/12, 884/14, 884/15, 884/5, 884/6, 884/11, 
770/2 hrsz.-ú ingatlanokra
2. § Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi:
a) S07/m1 jelű szabályozási terv (rajzi munkarész) 
M = 1: 2 000

Helyi építési szabályzat módosítása 

3. § A rendelet. XI. fejezet „Az egyes építési öveze-
tekre, övezetekre vonatkozó részletes előírások” 17. 
§ -a kiegészül egy (12/B) bekezdéssel: (12/B) A Kif-
1 jelű építési övezetre vonatkozó előírások:

* táblázat

Szabályozási terv módosítása

4. § a) A S07 jelű szabályozási terv SZH1 tervlapon 
ábrázolt része a S07/m1 jelű szabályozási tervla-
pon ábrázoltak szerint módosul.
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

20/2012. (XII. 14.)  önkormányzati rendelete 

21/2012. (XII. 14.)  önkormányzati rendelete 

a háziorvosi és védőnői körzetek megállapításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete feladatkörében eljárva, az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152 § (2) bekezdése, va-
lamint az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény 2. § (1) – (2) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás alapján a háziorvosi körzetek megálla-
pítására a 4361999. (III3.) Kormányrendelet területi 
ellátási kötelezettségének fi gyelembevételével, és 
a  területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESzCsM rendeletet 2§ (3) bekezdésének fi gyelembe 
vételéve az alábbi rendeletet alkotja meg:

1.§

A rendelet hatálya Abádszalók Város közigazgatási 
területén nyújtott egészségügyi alapellátásban a 
háziorvosi, és  a védőnői szolgálatra és a szolgálta-
tásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. §

E rendelet 1. számú melléklete a háziorvosi, a 2. sz. 

melléklete a védőnői körzeteket tartalmazza. A mel-
lékletek a külterületi lakott hely vagy ilyen telepü-
lésrészeket is magukba foglalják.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Abádszalók, 2012. december 13.

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

Abádszalók Város Önkormányzata 2012. évi 

válságköltségvetéséről szóló  14/2012. (IX. 04. ), 

18/2012.(XI. 30.) rendeletével módosított 2/2012.

(II. 5.) rendeletének módosításáról.

Abádszalók Város Képviselőtestülete az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXXV.törvény 34 §- a vala-
mint az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról kiadott a 368/2011.(XII. 31. ) Korm.rendeletben 
foglaltak alapján az önkormányzat 2012. évi válság-
költségvetését az alábbiak szerint módosítja

1.§ BEVÉTELEK

1.) Állami hozzájárulások előirányzata 
11.095.400.-Ft-tal növekszik ezen belül:
Központosított támogatás +       11.095.400.-Ft
2.) Működési bevételek előirányzata 10.668.000.-Ft-
tal csökken.
3.) Támogatás értékű működési bevételek előirány-
zata 10.004 000.-FT-tal csökken ezen belül 
Műk.c.támog.ért.bev. EU.-s forrásból  -  3.858.000.-Ft
Műk.c.támog.ért.bev. központi kv-i szerv.-től                      

-  6.146.000.-Ft
4.) Támogatás értékű felhalmozás célú bevételek 
előirányzata  - 33.662.000.-Ft-al csökken ezen belül
Beruh. c. támog. ért. bev. EU-s programra - 
37.928.000.-Ft
Beruh.c.támog.ért.bev. közp.kv-i szerv-től + 
4.266.000.-Ft
5.) Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz elő-
irányzata 100. 000.-Ft-tal növekszik.                         
A költségvetés bevételi főösszege 43.138.600.-Ft-al 
csökken 1. 283. 568. 488.-Ft –ra módosul.

2.§ KIADÁSOK

1.) Működési és fenntartási kiadások előirányzata 
32.517.000- Ft-tal növekszik, ezen belül:
Személyi jellegű kiadások  + 7.656.000.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok + 2.037.000.-Ft
Dologi kiadás  +  19.090.000.-Ft
Szociális feladatok + 3.734.000.-Ft
2.) Támogatás értékű működési kiadás előirányzata 
4.057.000.-Ft-tal növekszik.  

3.) Működési célú tartalék 1.287.400.-Ft-tal növekszik.
4.) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 
81.000.000.-Ft-tal csökken, ezen belül
Beruházási célú kiadás - 47.447.000.-Ft
Beruházás célú támogatás értékű kiadások                            
   -  9.624.000.-Ft  
Céltartalék  - 23.929.000.-Ft  
A költségvetési kiadási főösszege 43.138.600,- Ft-tal  
1.283.568.488,-Ft-ra módosul.

3. §

1.) A képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hi-
vatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a 
számviteli nyilvántartásokon vezesse át.
2.) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ki-
hirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2012. december 20.

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

Záró rendelkezések

5. § (1) a) A R. jelen rendelettel módosul az 1. §-ban 
felsorolt területekre vonatkozóan.
b) Fenti rendelet ezen területtel nem érintett te-
rületeire vonatkozóan változatlan tartalommal 
hatályban marad.
(2) a) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét ké-
pező szabályozási tervlapok a jóváhagyását köve-
tő 30. napján lép hatályba.
b) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést kö-
vetően indított engedélyezési eljárásoknál kell 
alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2012. november 29.

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

b) A rendeltetésre vonatkozó előírások

c) Terepszint alatti illetve egyéb építményekre 
vonatkozó előírások

f) A beépítettség megengedett legnagyobb 
aránya (%)

d) A kialakítható telek legkisebb területe (m2)

g) A megengedett legnagyobb építményma-
gasság (m)

h) A közművesítettség előír t mértéke

i) A zöldfelület előír t legkisebb aránya (%)

j) Előkert mérete (m)

k) A kialakítható telek legkisebb megengedett 
szélessége (m)

l) A kialakítható telek legkisebb megengedett 
mélysége (m)

m) Az övezetben kialakítandó építészeti 
karakter jellemzői

n) A nyomvonalas építmények és műtárgyaik 
kialakítására vonatkozó előírások

o) Egyéb előírások

e) Beépítési mód

a) Területfelhasználási mód:

A területen szálloda, idegenforgalmi rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges épületek és 
kiszolgáló létesítmények helyezhetők el.

Terepszint alatti építmények az építési terület határain belül helyezhetők el, kivétel a zár t – szigetelt 
szennyvíz- és csapadékvízgyűjtő műtárgy valamint közműakna, amely az oldalvagy az előkertben is 
elhelyezhető.

30

4000

10,50

teljes

40 A zöldfelület mértékéből a szabályozási terven jelölt védőfásítás területén háromszintű  gyep+40 
db cserje/150m2 + 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2 növényzet telepítése kötelező.”

5,00

-

-

-

-

A parkolást telken belül kell megvalósítani.
Amennyiben a parkolás nem épületben, hanem szabad téren valósul meg, úgy azt legalább 8 
parkoló-állásonként fásítottan kell megvalósítani. 

Szabadon álló

Különleges idegenforgalmi célú
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Járás járásnyira
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott és dr. Szakali Erzsébet főigazga-
tó az év eleji járás-járás program keretében 2013. január 17-én a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási 
Hivatalában tett látogatást. A rendezvény keretében a résztvevők 
megismerték a Járási Hivatal kunhegyesi székhelyének elhelyezé-
sét és kollégáit, valamint az abádszalóki kirendeltség irodáit és kor-
mánytisztviselőit. A kormánymegbízott megköszönte a járási hiva-
talokhoz tartozó települések vezetőinek azt a támogatását, amellyel 
segítették a rendszer zökkenőmentes indulását.

A belügyminiszter 59/2012 (XI. 28) BM rendelete értelmében, Abád-
szalók városában szociális célú tűzifa igény benyújtására nyílt lehető-
sége a lakosságnak. A kérelmeket 2012.12.01-től 2012.12.21-ig lehe-
tett beadni a Polgármesteri Hivatal szociális irodáján. Összesen 527 
kérelem érkezett. Egy lakcímen csak egy kérelmet vettek fi gyelembe, 
így 518 kérelem maradt.
A képviselő-testület 13 nagycsaládos (4 vagy több gyermekesek) ré-
szére javasolt családonként 1 köbméter fát kiosztani, 394 család ré-
szére 0.5 köbméter fa került kiosztásra.
Az egy főre jutó jövedelemhatár 47.848 Ft-nál került megállapításra.
További 20 kisnyugdíjas részére, akiknek a jövedelemhatárt túllépi a 
jövedelmük, de betegségük, idős koruk okán nehezen jutnak fához, 
háztartásonként 0.5 köbméter fát javasolt kiosztani.
Ily módon 407 nehéz helyzetben lévő család juthatott tűzifához.

Tűzifa támogatásTűzifa támogatás

Boldog születésnapot Marika néni!
Három gyermekes, földműves családban látta meg 
a napvilágot 1913. december 16-án Abádszalókon 
(a Szalóki réten), Károlyi Ambrusné leánykori nevén 
Pataki Mária. 1974-ig élt házasságban.
Az Öregek Napközi Otthonában él 1999. szeptember 
elseje óta.
A Bentlakásos Otthonban 99. születésnapján nagy 
szeretettel köszöntötték az intézmény lakói és dol-
gozói.
Marika néninek kívánunk jó egészséget, szeretettel 
készülünk a 100. születésnapja megünneplésére.

Fülekiné Marika
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A szenes kályhától a gázfűtésig

Néhány éve-egy szakmai megbeszélésen- ismerkedtem meg Füleki 
Istvánnéval. 1978. november 1-től dolgozik az Abádszalóki idősellá-
tásban; jelenleg (és már nagyon régóta) az Abádszalóki Gondozási 
Központ vezetője. Az első beszélgetésünkből Marika szakmai elköte-
lezettsége, és különleges („lófarkas”) frizurája maradt meg emlékeze-
temben. Abádszalókot, az intézményt és Marikát 2012. október 8-án 
látogattuk meg.
Kérésünkre az életéről, munkájáról elkötelezettségéről beszélt Füleki 
Istvánné, Marika.

35 év az időse szolgálatában
Ha már abba a „kínos szerepkörbe” kerültem, hogy magamról kell be-
szélnem, akkor a szakmai életem történetét úgy lehetne összegezni: 
gondozónőtől az intézményvezetésig, Abádszalókon. Ez a négy szó 
egy munkahelyet, egy hivatás beteljesülését (segítés a rászorult em-
bertársainkon) és 35 évet jelent.

Szakképesítések
Szakképesítéseink illeszkedtek a betöltött munkakörhöz: voltam 
gyermekgondozónő, szülésznő, szociális ápoló, gondozó és végül in-
tézetvezető.
A kapcsolódó képzések színterei a következők voltak:

• Abádszalóki általános iskolában raktam le tudásom alapjait.
• Karcagi Gábor Áron Egészségügyi Szakközépiskola; 1976-tól kez-

dődően. Az iskola mellett már másodéves koromtól rendszeresen 
vettem részt a Karcagi Kórházban gyakorlaton, ahol világossá vált 
számomra, hogy embereken szeretnék segíteni. Kezdetben a szü-
lészet volt számomra a legvonzóbb.

Ezen tapasztalat orientálta a képzés irányait is:

• Szolnokon 1977-ben elvégeztem a Bábaképző Intézet. Akkor is 
úgy gondoltam, hogy az élet kezdetét segíteni a legszebb hivatás.

• 1980-ban házi szociális gondozóként végeztem Szolnok Egész-
ségügyi Szakiskolájában.

• 1986 Budapesti Orvos továbbképző Intézet Egészségügyi Főisko-
lai Kar Intézetvezetői Szak,

• 2003 Nyíregyháza, DE-EFK Szociális munka Tanszékén szociális 
szakvizsga;

• 2011 Szociális gondozó ás ápoló OKJ-s képzés.
Két munkahelyem volt.

A munkahelyeim felsorolását  „gyorsan el lehet intézni”

• 1976-78 novemberig szülésznő voltam, a Szolnoki Hetényi Géza 
Kórházban;

• 1978-tól kezdődően dolgozom Abádszalókon az idősellátás terü-
letén. Az ellátás megnevezése is, de maga az ellátás is – az idők 
során – tartalmilag is változott; foglalkozunk: idősek nappali ellá-
tásával, étkezéssel, házi segítségnyújtással, és szakosított ellátásá-
val.

Új ellátások, még több öröm.
Mikor az Öregek Napközijében kezdtem el dolgozni akkor még más 
volt a szociális ellátás: mások voltak az emberek, mások voltak a körül-
mények és mások voltak a lehetőségek is. Az akkori intézményünk régi 
elavult épületben kapott helyet. Az intézményt a településen sokan 
„szegényháznak” hívták; és a rászorult emberek is „idegenkedtek” tőle.
„Megharcoltuk”, hogy elfogadják a szolgáltatásainkat, és kérjék az in-
tézmény segítségét. A vidéki kistelepüléseken, akkor még az emberek 
szégyellték a rászorultságukat, a kiszolgáltatottságukat.
Az évek során éreztem, hogy „valami nagyot kéne alkotni”; kinőttük 
az épületet, egyre többet találkoztunk a magára maradt idősek prob-
lémáival. Nagyon sok sikeres pályázat, nagy összefogás, és sok-sok 
munka (és elkötelezett munkatárs!) kellett ahhoz, hogy a szenes kály-
hás fűtésből gázfűtés lett, a korszerűtlen berendezésekből ülőgarni-
túra, és összességégben: kényelmes, idősbarát intézménnyé váltunk.

Ez a munka talán nem is munka……
Diákéveim alatt aktívan bekapcsolódtam a községi életbe; részt vet-
tem az intézményre jellemző közösségi munkákba, pl. a diáktanács 
elnöke voltam 3 éven keresztül. Az intézményünkben egy közösség-
ben élünk, egy közösség munkáját kell irányítani. Új dimenziók nyíltak 
meg a közösségi és a szakmai tevékenységem területén is, hiszen:

• 2009 óta szociális gondozó és ápoló OKJ-s tanfolyamon oktatom 
a szakmai tantárgyakat. Eddig kb. 70-80 fő „tanítványom” volt, és 
úgy érzem, hogy az évek során szerzett sok tapasztalataimat, -az 
oktatás mellett- sikerült megosztani hallgatóimmal.

• 2012 évtől Jász-Nagykun-Szolnok Megyében szociális szakértő-
ként is dolgozom a Hodász Módszertani Központ felkérésére. Ez a 
munka talán nem is munka; nagy szeretettel végzem, hiszen sok 
kollégával ismerkedem meg, ha tehetem, segítem az intézmé-
nyeket, hiszen még mindig nagy különbségek vannak a szakmai 
munka színvonalában.

Nagyon szép hivatás a miénk
Már egészségügyi szakközépiskolás koromban megéreztem, hogy 
megtaláltam utamat; először ösztönösen, később tudatosan élet-
célom lett, hogy az embereken segítsek. Kezdetben a szülészet volt 
számomra a legvonzóbb szakterület. Akkor is úgy gondoltam, hogy az 
élet kezdetét segíteni a legszebb hivatás. 
Az évek múlásával megtapasztaltam, hogy az idős rászorult emberek 
kezét fogni, széppé tenni utolsó éveiket, átsegíteni őket az élet ne-
héz, gyakran megválaszolatlan problémáin, az igen komoly szakmai 
feladat.
Megköszönöm a sorsnak, hogy megtapasztalhattam az élet kezdetét 
és az élet végét is. Embert próbáló, de nagyon szép hivatás a miénk.
Szerencsés ember vagyok, mert nagyszerű kollégáimmal azt a mun-
kát végezhetem, amelyet szeretek.
Kedves Marika! Köszönjük szépen ezt a bemutatkozást, és reméljük, 
hogy lesz még folytatása ennek a gazdag életpályának.

A cikk, a Szociális Menedzser című újságban jelent meg, Sümegi Endre írása.
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Meghalt Czicze József helytörténész
Mély fájdalommal értesültünk, Czicze József volt abádszalóki lakos halálhíréről, aki 1936. január 12-én született Abádszalókon és 2012. 
november 22-én, Balmazújvárosban hunyt el.
Nagy veszteség az Ő elhunyta nem csak önkormányzatunknak, de a településünk lakosságának is. Kevés olyan polgártársunk él ebben a 
városban, kinek ne lett volna alapmű, vagy könyvespolca kedvenc könyve a szintén Abádszalókon élő és a helytörténeti emlékeinket kutató 
Dr. Antal Károllyal és Dömötör Ákossal összegyűjtött, majd könyvvé formált, a megyei Damjanich Múzeum által 1962-ben kiadott „Abádsza-
lók földje, népe, kultúrája” című kiadvány.
Ezért is megkülönböztetett tisztelettel emlékezünk Czicze Józsefre, a tanárra, a helytörténészre, településünk megbecsült polgárára, kivel 
legutóbb a városavató ünnepségünk alkalmával 2005-ben találkozhattunk. Nem gondoltuk, hogy ez a találkozó az utolsó lesz.
Önkormányzatunk, Abádszalók Város lakossága és magam nevében őszintén osztozunk a Család gyászában és megőrizzük emlékezetünk-
ben azt a számunkra hatalmas értéket teremtő embert, akinek első monográfi ánkat köszönhetjük.

Kovács Mihály
polgármester

Halászlét főzött a miniszter 

Az esemény a hotel teraszán kezdődött, ahol haltermelő vállalkozá-
sok termékeivel ismerkedtek meg a jelenlévők. Nemcsak szóbeli tájé-
koztató volt ez, hanem egy kóstolóval egybekötött eszmecsere, ahol a 
sajtó munkatársai sokféle információt összegyűjthettek. Ez a decem-
beri szabadtéri esemény hasonlított a téli vadászatokhoz, amikor jól 
felöltözött, vidám emberek állják körül a tüzet, ahol a füst és a fi nom 
ennivaló egyaránt jól esik.  

A szabadtéri program után egy hagyományos sajtótájékoztatóra ke-
rült sor az egyik tanácskozó teremben, ahol először Hegedűs Gábor, a 
kft. ügyvezetője köszöntötte a vendégeket.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter egy összefoglalót adott 
a hazai haltermelésről. Ismertette azt a már köztudott adatot, hogy 
a magyarországi halfogyasztás fejenként 4,5 kg körül van, s ennek 
harmadát karácsonykor fogyasztjuk el. A hazai haltermelés az elmúlt 
években folyamatosan nőtt. Ez az ágazat kétmilliárdos európai uniós 
támogatást kapott. A miniszter úr elmondta, hogy ennek a rendez-
vénynek is az a célja, hogy népszerűsítsék a halfogyasztást.

Hegedűs Gábor bemutatta a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. működését, 
a haltelepítés ez évi adatait. A tó látogatottságáról, a fogási adatokról, 
a gazdálkodásról és a jövő évi tervekről is tájékoztatást adott.

A sajtótájékoztató végén több kérdés hangzott el a halfogyasztásról, 
az uniós támogatásokról, a kárókatonák okozta károk csökkentésének 
lehetőségeiről.

Tiszafüred, 2012. december 14.  Tisza Balneum Hotel

A Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezésével és a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. szervezésében került sor a rendezvényre, ahová meghívást 
kaptak a kft-ben tulajdonos önkormányzatok, illetve a sajtó képviselői is.
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A monográfi a Abádi mindeddig 
kellően fel nem tárt életútját kísé-
ri nyomon születésétől eltűnéséig, 
a Szegeden bekövetkezett - erősen 
valószínűsíthető - haláláig. A mo-
nográfi a hét fejezetből áll. Bemu-
tatja a szülőfalu (Abád) korabeli 
helyzetét, feltárva családfájának 
a történelmi Aba nemzetség-
re visszavezethető rajzát. Egri 
majd krakkói tartózkodását, ta-
nulmányait a Jagelló Egyetemen. 
Abádi hatéves nyomdászkodását, 
közreműködésének lehetőségeit a 
lengyel nyomdákban megjelent ma-
gyar nyelvű kiadványokban. Az Új Tes-
tamentum kiadásának körülményeit. 
Abádi wittenbergi tanulmányait, a te-
ológia szellemi légkörét. Szegedi mű-
ködését, a város különös helyzetét a 
török jelenléte miatt, Abádi és tár-
sai szerepét a városi közösségek 
megerősítésében. Abádi eltű-
nését Szegedről, valószínűsít-
hető halálát, lényegében korai 
mártíromságát. „Utóéletét”, 
mivel egész legenda keletke-
zett neve körül különböző té-
ves hivatkozások nyomán. 
 A könyv érzékeltetni kívánja a Mátyás utáni, Jagelló-kori értelmi-
ségi nemzedéknek akár hősinek is nevezhető elszánt igyekezetét a 
végveszélybe jutott haza megmentésére. Mátyás dicső korszakának 
emlékével, a már akkor kibontakozott humanizmus szellemi megúju-
lást hozó reneszánsz lendületével törtek annak a „a szellemi kincsnek” 
a megszerzésére, „mely egyedül élheti túl a halált” és átplántálásával 
még tenni lehet „a drága hazáért”. Abádi is ennek a törekvésnek a je-
gyében járta végig fi atal életének szakadatlan tanulásban, munkában 
kiteljesedő útját, s jutott el százada hazai nyomdászatának „csúcstelje-
sítményéhez”, az első legszebb magyar könyv megalkotásához s végül 
maga választotta „új hitének” mártíromsághoz vezető vállalásához. 
Példája a ma nemzedékének azt sugallja, amit nagynevű kortársa és 
munkatársa, Sylvester János fogalmazott meg latin disztichonjában: 
„Nincs szebb és édesebb, mint szeretni a hazát”. 

Kovács Miklós

Megjelent Kovács Miklós: Abádi-monográfia
A könyv arra vállalkozott, hogy 
méltó módon állítson emléket az 
Abádon (Abádszalókon) született 
nagy nyomdászunknak Abádi Be-
nedeknek, aki „alig másfél év alatt 
elkészítette a XVI. századi nyomdá-
szatunk csúcsteljesítményét, Syl-
vester János több mint száz illuszt-
rációval díszített Új Testamentum 
kötetét, a század legszebb magyar 
nyelvű kiadványát”. A könyv há-
nyatott sorsát ismerve, kérdéses, 
hogy mennyiben tudott céljának 

megfelelni. Egyháztörténészek körében az vált elfogadottá, hogy a 
háborús viszonyok miatt hatása korlátozott lehetett. A monográfi a 
kutatásai alapján azonban feltehető, hogy eredményeivel jelentősen 
illeszkedhetett az akkor már egyre rohamosabban terjeszkedő pro-
testantizmus törekvéseihez. Abádiék Új Testamentuma iránt támadt 
igényt mutatja, hogy 1574-ben, 23 évvel születése után, íző nyelvjá-
rását átírva Bécsben újra kiadták. Ez a kiadás csaknem két évtizeddel 
megelőzte Károli vizsolyi bibliáját.
Abádi nyomdászi működése a beállt háborús viszonyok miatt meg-
szakadt. Nem szakadt meg azonban a protestantizmushoz ívelő 
pályája. Tudásra éhes reneszánsz szellemiségétől hajtva 1543-ban 
beiratkozott Wittenbergben, a protestantizmus fellegvárában a két 
szellemóriás, Luther és Melanchton teológiájára, ahol prédikátorrá 
„ordináltatott”. Így tért haza Eperjesre, majd Szegedre, ahol 1545-től 
1552-ig prédikátorkodott. Szegedet 1543-ban szállta meg a török, fel-
égette, porig rombolta; a város szellemi felemelkedéséhez, úgyszól-
ván a puszta megmaradáshoz nélkülözhetetlen volt a prédikátorok 
működése. Abádi prédikátorsága nyomán „tündökölt az evangélium” 
a városban. Ennek jelentősége felmérhetetlen, mert mint a török-
megszállta országrészben általában, az „új hit” papjai (s a helyükön 
maradt katolikus szerzetesek is) fogták össze a lakosságot, megőrizve 
ezzel közösségi létüket a széthullás fenyegetettségében.

Az abádszalóki könyvbemutatóra március 15-i ünnepkör keretében ke-
rül sor. A könyv megjelentetését 80.000 Ft-tal támogatta Abádszalók 
Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány.

Abádi Benedek  – 
Kalmár Márton szobrászművész 

szoborterve
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Karácsonyi ünnepség az
 Öregek Napközi Otthonában

December 18-án hagyományos karácsonyi ünnepséget szerveztek 
az idős gondozottaknak. Köszöntőt mondott Füleki Istvánné intéz-
ményvezető és Kovács Mihály polgármester. Az abádi óvodások 
kedveskedtek műsorral. Minden gondozott ajándékcsomagot vehe-
tett át az önkormányzattól.

Városi Nyugdíjas Klub Mikulás bulija
December elsején a Városi Nyugdíjas Klub meghívására Abádszalókra érkezett nyugdíjas klubok Mikulás ünnepségen vettek részt az 
Abádi Benedek Városi Művelődési Házban.

Fergetegesen jó hangulat alakult ki. Sajnálhatja, aki nem volt ott.



12

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK XVII. évf. 1 szám • 2013. január

Versmondó verseny

Gyermekszínházi előadás

1.osztály

I. Végvári Boglárka
II. Horváth Szilárd
III. Galambos Dóra
IV. Puzsoma Dominika
V. Lányi Dóra
VI. Győri Barnabás

2.osztály

I. Parázsó Tünde
II. Kontra Sándor
III. Gyetvai Anett
IV. Samu Krisztofer
V. Pintér Éva Izabella
VI. Csonka Adrienn

3.osztály

I. Cseh Csaba
II. Pataki Zsófi a
III. Bakó Virág
IV. Szilágyi Dorina
V. Barabás Sándor
VI. Bernáth Tímea

4. osztály

I. Bangó Milán
II. Puha Katalin
III. Balog Máté
IV.  Barabás Beatrix
IV. Kontra Csilla
V. Gyarmati Flóra
VI. Bodzás Nikolett

A Magyar Kultúra Napja tiszte-
letére rendezett szavalóverse-
nyen közel 70 alsó tagozatos 
tanuló mérte össze tudását. 
A jó hangulatú, sok érdeklő-
dő szülőt vonzó versenyen az 
alábbi eredmények születtek:

Február 29-én 15 órakor 
a Bachorka Együttes ven-
dégszerepelt a Kovács 
Mihály Általános és Művé-
szeti Iskola meghívására 
az Abádi Benedek Városi 
Művelődési Házban. A 
műsort a jótékonysági est 
bevételéből fi nanszírozta 
az iskola. Az együttes „A 
farsang három napja” cím-
mel farsangi dalokat, nép-
szokásokat mutatott be.

Képek az iskolai 
karácsonyi ünnepségről

 februári programok
2-án 16 órától  Városi Nyugdíjas Klub táncestje 

4-én 15-17-ig  Vegyes iparcikk vásár

5-én 19 órakor  Kettlebell edzés 
 Szanyi Attila szervezésében. 
 (A program heti rendszerességgel, 
 hetente két alkalommal folytatódik.)

9-én 11 órától Városi Nyugdíjas Klub 
 Farsangi klubtalálkozója

13-án 9-11 óráig Vegyes iparcikk vásár

16-án 9 órától Abádi Óvoda farsangi műsora

17-én 9 órától Szalóki Óvoda farsangi műsora

17-én 13-15 óráig Számítástechnika tanfolyam

19-én 10-12-ig Vegyes iparcikk vásár

24-én 13-15 óráig Számítástechnika tanfolyam
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Városi karácsonyi ünnepség-Adományozók listája

Vélemények a karácsonyi ünnepségről

Abádszalók Önkormányzata
Adamecz János
Bakó Gábor
Bakóné Jutka
Ballók Bettina
Balogh Julianna
Barabás Andrea
Barabás Beatrix
Bessenyei Éva
Bodzásné Gyarmati Erika
Borsos Gabriella
Bölcsőde
Bőr Anikó
Bukus Antalné
Czicze Károlyné
Czudar Róza
Czudarné Dányi Judit
Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat
Cseh Csabáné
Csengeri Sándorné
Csíkosné Nagy Éva
Csonkáné Fótos Márta
Csörögi Viktória 6.b
Dányi Lászlóné
Deme Ibolya
Dinasztia Tankönyv Kft.
Dobi István

DORCAS Nemzetközi 
Segélyszervezet Debreceni 
Lerakata
Dr Bánfi  Zsuzsanna
dr. Halas József
Fábián Krisztina
Fánczi Zsuzsanna
Faragó Zoltán
Faragó Zsigmondné
Farkas Dóra
Ferencz Lajosné
Gacsal István
Gacsal István
Gacsal-Zsoldos Ágnes
Gerencsér Ibolya
Gyülvészi Mária
Hajnal Márk 4.c
Hat Szín Virág Óvoda
Hubai Dániel
ifj. Jelencsik József
Ifj. Kozák Sándor
Ifj. Lázár István
ifj. Tóth Mihály
 ifj Jelencsik József
Jelencsik Ildikó
Jelencsik Józsefné
Juhász Erika
Kárpáti Anikó

Kasza Gábor
Kasza Gáborné
Kasza Gergő
Kasza Sándorné
Képes Pálné
Kiss Tiborné
Kissné Kleiner Mária
Kocsis Jánosné
Koncz Tibor 1.b
Kótai Fanni
Kovács István
Kovács István Nüziders
Kovács Józsefné
Kovács Mihály
Kovács Sándor
Kovács Tünde
Kovács Zsigmondné
Kovácsné Grabecz Erika
Kovrig Zoltán
Kukelli Márton
Ladányi Lászlóné
Lázár István
Lestár Mihályné
Máté Jánosné
Mérten Ibolya
Mérten Ibolya
Mészáros Réka
Mezei Attiláné

Nagy Ádám 4.c
Nagy Csilla
Nagy Julianna
Nagy Krisztián
Nagy Lajos
Nagy Lajosné
Nagyné Horváth Ibolya
Nagy-Tóth Lászlóné
Oláh Nikoletta
Pál Mihályné
PARK Könyvkiadó KFT.  
Harmat Eszter
Pásztor István
Pintér Ágnes
Poczók Sándorné
Ratkai Zoltánné
Református Egyházközség 
Abádszalók
Rendekné Somogyi 
Melinda
Réti József és családja
Rozgonyi Lajosné
Sáfárné Rozálka
Sebők Zsolt 6.b
Sebők Zsolt Gábor
Somodi László, Somodi 
Lászlóné
Somodiné Csonka Beáta

Suzuki Tiszafüred
Szabó István 6.b
Szabó Péter
Szabó Szintia
Szabó Tivadar
Szabó Viktória 6.b
Szabóné Lázár Tünde
Szekrényes István
Szendreiné Terike
Szigeti Hajnalka
Szívós Ottó
Tam Bau Kft
Tambau Kft.
TESSLOFF ÉS BABILON 
KIADÓ Gergelics Vali
Tisza-tavi Sporthorgász Kft.
Tomsik Tímea
Tóth Bernadett
Tóth Mihály
Tóthné Hadnagy Helga
Tóthné Salánki Ilona
Törökné Jucika
Varga Sándorné 
Vargáné Gulyás Mária

D. D. (óvodás):  „Én apukámmal voltam az 
ünnepségen és a Télapó tetszett a legjobban. 
Láttunk hatalmas szaloncukrokat is a fán.”
Cs. L. (óvodás): „Anyukámmal és a testvérem-
mel voltam ott. Pingvint kaptam ajándékba, 
meg még egy színezőt is. És ittunk teát is.”
Cs. I. (óvodás): „Nekem az ajándék tetszett a 
legjobban; egy kombájnt kaptam! Finom volt 
a mézeskalács is.”
F. F. (óvodás): Megkóstoltam a mézeskalácsot 
és ízlett. Egy ceruza meg egy zsiráf volt a cso-
magomban. Nagyon örültem neki. Mamával 
voltam, aki nagyon fázott. Még a keze is resz-
ketett, annyira fázott!”
K. Cs. (óvodás): „Anyával voltam a karácso-
nyon, egy könyvet és egy macit kaptam és 
nagyon örültem neki.”
R.I.-né (felnőtt) „Szép volt nagyon! Ott vol-
tunk a tűznél, most is együtt a szomszédokkal, 
együtt is mentünk, mint tavaly és tavaly előtt 
is. Ott a tűz körül a színpadnál sok szép fi atal 
volt és gyerekek, iskolások, óvodások a szüleik-
kel. Most nem sok műsor volt, rossz idő volt, de 
hát a hó is kell. Nagyon jó volt!! Szépen fel volt 

díszítve minden, csillogott, villogott minden!!!! 
Nagyon sokan voltak, körben a templom kö-
rül, a kövesút mellett is kívül-belül. Mindenki 
olyan boldog volt, de főként a gyerekek. Jó volt 
látni, hogy örültek.... Megyünk jövőre is!!!!
B. B. (felső tagozat): „Tetszett az ünnepség, a 
műsorvezető (a Mikulás) nem nagyon, de már 
nekem nem is való... A mézeskalács és a tea 
nagyon ízlett. A csomagban egy plüss állatka 
és egy társas játék volt. A macit neki adtam a 
család egyik kisebb tagjának, a társassal jót 
játszottunk” 
O.K.J. (felnőtt): A hideg idő ellenére vidám 
hangulatú karácsonyi ünnepséget láthattunk. 
Bármerre néztem, mosolygós arcokat láttam. 
Nagyon sokat tettek a szervezők, hogy minden 
gyerek és felnőtt jól érezze magát. Köszönjük 
nekik!! 
G. R. (felsős): Nekem tetszett! Igazi modern 
Mikulás volt (mert azt is mondta, hogy kaptam 
egy SMS-t a manóimtól), rajta jókat nevettem! 
Nekem az ajándékomban, volt egy könyv amit 
már ki is olvastam és nagyon tetszett! (egy lo-
vas, tinis történet)! )

Szerintem nem kell megváltoztatni semmit. 

Sz. Zs. (alsó tagozatos): Nekem nagyon tet-
szett az ünnepség, és a Mikulás is! Ettünk mé-
zeskalácsot, és ittunk teát is! Mind a kettő na-
gyon fi nom volt! A csomagban egy plüss maci, 
és írószertartó volt. Nagyon örültem neki!
K. E. (felső tagozatos): Hát szerintem jó volt a 
karácsonyi műsor! Igaz hogy a bohóc az nem 
volt nevetséges.  A mézeskalács, meg a tea is 
nagyon fi nom volt! Az ajándék csomagban 
sok jó dolog volt elrejtve Remélem, hogy jövő-
re is el tudok menni 
B. J. (felnőtt): Leginkább a gyerekek műsora 
tetszett. Szerintem évről évre gördülékenyeb-
ben megy a szervezés. A „bohóc” is tetszett, jó 
hangulatot csinált.
Á. K. (alsós): „Kicsit hideg volt. Vicces volt a 
manó, jól megnevettetett. Szuper csomagot 
kaptam: egy 3 D-s könyvet és plüss pingvint, 
aminek az lett a neve, hogy Tipi-topi. Finom 
volt nagyon a tea meg a mézeskalács.”
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GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT

FONTOS ÖNNEK A BIZTONSÁG ?
SZERETNE GONDOSKODNI GYEREKE 

JÖVŐJÉRŐL ?
FÉLTI  LAKÁSÁT 

A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKTÓL ?

INGYENES TANÁCSADÁS !

KERESSEN !!
SZABÓ SÁNDOR területi képviselő

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

hétfő: 8-12 • csütörtök: 8-12

Anyakönyvi hírek

ELHUNYTAK: 

SZÜLETETT:

Házasságot kötött:

Sós Ferencné Ludvig Erzsébet     49
Patkó Istvánné Radócz Anna    90
Papp Gábor 60
Harkai Sándor 57
Tóth István 91
Gorzás Lajosné Kis Ilona 71
Szabó Imre 69
Károlyi Gyula 64
Szikszó Lászlóné Várkonyi Erzsébet     85
Kovács Sándor Mihály 88
Bernáth Mihályné Juhász Julianna     84
Németh Imréné Takács Eszter 81

Péter: Kiss Tünde és Árnyék Attila
Bianka Boglárka: Székely Dóra és Borsos Csaba      
Máté: Majnár Erika és Zimmermann Tamás      
Lara Melinda: Dull Melinda és Turai Roland    
Imre Noel: Barabás Annamária és Zámbók Imre  
Zsófia Erzsébet: Gyulai Erzsébet és Geszti László 

Virosztek Beatrix és Nandan Nándor

Anyakönyvi hírek

Pataki Katalin
Bejelentkezés telefonon 06/30-488-1350, személyesen vagy e-mailben: 

pataki0katalin@gmail.com
FACEBOOK-on is megtalálsz: csak lájkolnod kell a KATA SZALON oldalt

Várlak nagyon sok szeretettel  kis Szalonomban!!

Várunk szeretettel 

a Coff ee Love 

csövekkel 

megújult 
szoláriumunkba!!

Gyönyörű kávébarna szín!!    

Szolibérlet akció!!    Szolikrém!!

Gyere és kóstolj bele!!

a Kata Szalonban

masszázs, masszázs, 
manikűr, pedikűr, manikűr, pedikűr, 

műkörömépítés, szoláriumműkörömépítés, szolárium

Ovis farsang
Az óvodások farsangi műsora: 

2013. február 16-án (szombaton) 9 órakor az 
Abádi Óvodásoknak, február 17-én (vasárnap) 
9 órakor a Szalóki Óvodásoknak lesz az Abádi 

Benedek Városi Művelődési Házban.
Belépés csak jó hangulatban!
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