
Mi nd en ek el õt t si ke re s és befolyásoljuk. Az elmúlt 60 év-
szerencsés, egészségben eltöl- ben kétszer kerültünk a világla-
tött új esztendõt kívánok minden pok hírei közé, egyszer 1956-
abádszalóki olvasónak. Teljesül- ban, a forradalom napjaiban, 
jenek a fogadalmak, valósulja- majd 1989-90-ben, a rendszer-
nak meg a tervek, kapcsolja ösz- v á l t o z á s
sze szeretet és megértés a csa- e s e -
ládokat, legyen olyan év a 2011- m é -
es, amire késõbb is szívesen em- nyei-
lékezünk vissza! vel.

Magyarország ebben az évben Az
lehetõséget kapott. Az Európai orszá-
Unió soros elnökségét adjuk, gon
ilyen szerepet egy ország - a mos- és an-
tani szabályok szerint - legköze- nak
lebb 14 év múlva kaphat ismét. 
Most van alkalmunk arra, 
hogy a rólunk kialakított ké-
pet megváltoztassuk, Euró-
pa és a világ véleményét

Folytatás
a 2. oldalon
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Folytatás az elõzõ oldalról ségünket, a megbecsülésünket. Európának és a 
világnak azt kell éreznie, hogy Magyarország ké-

vezetõin múlik tehát, hogy békésebb körülmé- pes ellátni a rá bízott feladatot, sikerrel és jól ve-
nyek között, igaz, válságokkal teli helyzetben, zetjük az uniós ügyeket a következõ hat hónap-
milyen hírek és vélemények jelennek meg ró- ban. Ez máshogy nem sikerülhet, csak nemzeti
lunk. összefogással. A bennünket érõ csapások - gon-

Miért fontos ez nekem? - kérdezheti bárki, hi- dolok itt az ár- és belvizekre, a magas
szen hírünk a világban se nem könnyíti, se nem munkanélküliségre, az önkormányzatok csõd
nehezíti a mindennapi életet. Ez bizony nincs közeli helyzetére - nagyobb felelõsséget kíván-
így. Ha kitûzött céljainkat el akarjuk érni, misze- nak mindenkitõl, elsõsorban persze az ország és 
rint megállítsuk a vészes népességfogyást, és a települések vezetõitõl.
több munkalehetõséget, biztonságosabb életet 
teremtsünk az itt élõ embereknek, akkor nem Nem könnyû év elé nézünk tehát, de egymásra 
mindegy, milyen véleménnyel van rólunk a figyeléssel, segíteni akarással, a közösség érde-
világ, az európai közvélemény.Magyarországot keinek elsõbbségével lesz esély a megújulásra. 
az elmúlt években félrekormányozták, nemcsak 2011 fordíthat, hogy az elmúlt évek balsorsa 
az a baj, hogy adósságcsapdába kerültünk, a gaz- után, az ugyancsak Himnuszban megénekelt ví-
daság leült, munkahelyek szûntek meg, hanem gabb esztendõk következzenek. Kölcseynek iga-
elfogyott a bizalom is a magyarok iránt. za van: „megbûnhõdte már e nép, a múltat, s 

Ezért fontos, hogy 2011 valóban a megújulás jövendõt”.
éve legyen. Új irányba indult el az ország 
szekere, vissza akarjuk szerezni a hiteles- Varga Mihály
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KORMÁNYABLAK
INTEGRÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

2011. január 3-án a Nyugdíjfolyósító Igazgató- Az Ügyfélszolgálati Irodatájékoztatást 
ság épületében 5000 Szolnok, Kossuth tér 5/A. nyújt az ügyfelek részére az eljárás 
megkezdte mûködését az Integrált Ügyfélszol- menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos 
gálati Iroda. ügyféli jogokról és kötelezettségekrõl:

Az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében - a Magyar Igazolványok, Magyar hozzá-
e naptól kezdõdõen lehetõség nyílik többféle, tartozói igazolványok által biztosított diákked-
eredetileg más-más hatóságok döntését igénylõ vezmények bejegyzésére, visszavonására irá-
kérelmet egyszerre, egy helyen is benyújtani. nyuló eljárással, a Magyar Igazolványok, Ma-

gyar hozzátartozói igazolványok kiadásával ös-A Kormányablak hétfõtõl péntekig 8.00-
szefüggõ eljárással kapcsolatosan20.00 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére, an-

nak érdekében, hogy ne csak munkaidõben, ha- - a nem magyar állampolgárok által Ma-
nem munkaidõn túl is lehessen majd ügyeket in- gyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett 
tézni. élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó ügyfelek-

nek a bemutatott külföldi okiratok elfogadható-Az Ügyfélszolgálati Irodán lehetõség nyílik 
sága ügyében.arra, hogy:

- A Magyarországon é lõ  magyar  - az ügyfél az ügyfélszolgálati munkatársak 
állampolgár, hontalan, illetõleg a menekültként segítségével ügyfélkaput létesítsen
e l i smer t  személy  kü l fö ldön  tö r t énõ  - az ügyfélkapun keresztül az egészségügyi 
házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcso-szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla 
lat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadása nyilvántartott adatokat megismerhesse
ügyében,

- a gyermekgondozási segély, anyasági 
- gyermekgondozási díj igénylése, vala-támogatás, családi pótlék, gyermeknevelési tá-

mint terhességi-gyermekágyi segély igénylése mogatás igénylése iránti kérelmét elõterjessze.
ügyében.

- a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi köz-
- az egyéni vállalkozói tevékenységet úthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésé-

végzõ, illetve egyéni vállalkozást alapítani kívá-rõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9) 
nó természetes személyek részére egyedi ügyük bekezdése szerinti kártalanítási eljárás iránti 
intézéséhez internetes kapcsolati lehetõséget, kérelmét, valamint
szakmai és informatikai segítséget nyújt.

- a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerin-

Az ügyfélszolgálati irodát a megye lakosai, gaz-ti utazási költségtérítés igénylése iránti 
dasági és egyéb civil szervezetei személyesen, kérelmét,
vagy meghatalmazottjuk útján kereshetik meg.- továbbá az önkormányzati hatáskörbe tar-

tozó szabálysértési ügyekben a határozat végre-
hajtásának mellõzésére irányuló méltányossági Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
kérelmét elõterjessze. Kormányhivatal
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Tájékoztató
Abádszalók Város Képviselõtestületének munkájáról

Az év végéhez közeledve sûrûsödött képviselõ- szegénységben élõ számára, az integrációhoz, felzár-
testületünk programja. December 21-én soron kívüli tes- kóztatáshoz.
tületi ülést tartottunk, melynek fõ napirendi pontjai pá-
lyázat benyújtásával voltak kapcsolatosak. Egyrészt Vá- December 30-án ismét soron kívüli testületi ülést tar-
rosunk ivóvízminõség-javító pályázat benyújtásáról tott önkormányzatunk, melyen jóváhagyásra került a 
döntött, mely Tiszaroff községgel közös együttmûkö- képviselõ-testület 2011. évi munkaterve, megállapításra
désben valósul meg. A két települést érintõ projekt beke- került a Hulladékgyûjtési és ártalmatlanítási díjtétel
rülési költsége 519 millió forint, melybõl Abádszalókot 2011. évre, valamint a gyermekétkeztetés térítési díja 
22 millió forint sajáterõ terheli. A beruházás keretében 2011.évre.
megvalósul egy darab új kút fúrása, valamint a jelenlegi Utolsó két napirendben egyrészt az iparûzési adóról
ivóvíz vas, mangán és ammónium-mentesítése. szóló helyi rendelet került módosításra, illetve a 

A másik benyújtandó pályázat a mélyszegénységben „Parlagfû-mentesítési Alaphoz” csatlakozott önkor-
élõk integrációjáért címû programhoz történõ mányzatunk.
csatlakozás, melynek keretében a Tisza-tavi települé-
sekrõl a mély szegénységben élõ réteg esély teremtését Ballagó László
szolgálja. A program lehetõséget biztosít közel 100 mély jegyzõ

December 27-én közmeghallgatással egybekötött kép- ség biztosított a hulladék elszállítására, ennek megfele-
viselõ-testületi ülést tartott önkormányzatunk, melyen a lõen úgy számláznak, mintha hetente elszállításra kerül-
lakosság élénk érdeklõdése mellett négy napirend meg- ne a hulladék. Véleményük szerint ez jogszerû, mivel a 
tárgyalására került sor. Közmeghallgatás keretében kér- 2006-os alapszerzõdés ezt lehetõvé teszi, illetve csak ily 
tük ki a lakosság véleményét a Remondis Tisza Kft. módon látják biztosítottnak a garantált bevételüket, me-
2011. évi lakossági kommunális hulladékszállítási díj- lyet ugyancsak az említett szerzõdés tartalmaz.
szabásáról. Ezen napirendnél meghívottként részt vett Az Önkormányzatot arra biztatták a jelenlévõk, hogy 
Berencsi Zoltánné a Remondis Tisza Kft. megbízott vizsgáltassa felül az alapszerzõdést, próbálja meg elérni 
ügyvezetõje, aki a felvetõdött kérdésekre próbált a szol- az ürítésenkénti számlázást. Kovács Mihály polgármes-
gáltató részérõl és szemszögébõl választ adni. A felszó- ter tájékoztatta a jelenlévõket, hogy jelenleg is több té-
lalók többsége kifogásolta a számlázási gyakorlatot, hi- makörben tárgyalások folynak a szolgáltatóval. Elsõ-
szen a teljesítmény nem arányos a számlázott összeggel. sorban a már 2007 évtõl meglévõ, már peresített tartozás 
Az indulatoktól sem mentes hozzászólók a szolgáltatók rendezésérõl (8,5MFt), illetve, hogy szociális alapon le-
ügyintézési gyakorlatát is elfogadhatatlannak tartották. hetõség nyíljon kedvezményes díjtétel bevezetésére. A

harmadik téma a szelektív hulladékgyûjtésre vonatko-
zik. Egy külsõ vállalkozás a településen termelõdõ sze-
lektív hulladékot szeretné begyûjteni, és a begyûjtött hul-
ladékért fizetne, mely összeget az Önkormányzat díjté-
tel kompenzálásra szeretné fordítani. Jelenleg jogászok 
vizsgálják, hogy a Remondissal kötött kizárólagos szer-
zõdés ezt lehetõvé teszi-e. 

A közmeghallgatás hátralévõ részében a szennyvíz-
projekt harmadik ütemérõl, adott tájékoztatást Balogh 
József vezetõ fõtanácsos. A bonyolult és bürokratikus pá-
lyázati feltételek, és többször módosított határidõk miatt 
nagy valószínûséggel csak ez év õszén fog elindulni a be-
ruházás. A Víziközmû Társulás továbbra is várja a befi-
zetéseket az elõtakarékossági számlákra, hiszen az elõ ta-
karékosság feltétele a sikeres pályázati elbírálásnak.

A Remondis álláspontja szerint minden héten a lehetõ-

Közmeghallgatás
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2010. december 14-én a Molnár Jánosné 25 x véradók: 40 x véradók:
Magyar Vöröskereszt által Bugyik Andrea Kiss János Varga József
rendezett ünnepség kereté- Kontra Zoltán Juhász István Trunkó István
ben a következõ jubiláló Sós Gábor Lénárt Dezsõ
véradókat köszöntöttük. Hódi Mária

20 x véradók: 50 x véradó:
10 x véradók: Ökrös Zsigmond Sipos Pál
Kovács József Farkas Mihály

Az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl Kovács Mi-
hály elmondta, hogy rendkívüli nehéz gazdasági helyzet 
van. A folyamatban lévõ még le nem zárt pályázatok, a 
normatíva túligénylések miatti finanszírozás elvonása, 
illetve az egész évben felhalmozott szállítói tartozások 
mind az év végére csúcsosodnak ki. Átütemezéssel, kü-
lönbözõ engedmények elérésével lehet kezelni a 
helyzetet, illetve létfontosságú a pályázatok lezárása, 
hogy ne kelljen a fejlesztési hitelkeretünket márciusban 
megújítani.

Ballagó László
jegyzõ

Abádszalók Város Képviselõ-testületének
19/2010. (XII. 30.) rendelete

a települési szilárd hulladék gyûjtésével, elhelyezésével kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló 
15/2006. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének módosításáról.

A közszolgáltatás díja 2011. január 1-tõl december 31-ig:

 60 literes ûrtartalmú edényzet ürítési díja:  300.- Ft + ÁFA ürítésenként,
120 literes ûrtartalmú edényzet ürítési díja:  365.- Ft + ÁFA ürítésenként

Ezzel egyidejûleg a 18/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszíti.

Abádszalók, 2010. december 16.

Kovács Mihály Ballagó László
polgármester jegyzõ

Véradókat köszöntöttünk
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2011. évtõl kezdõdõen megváltozott a köz- vétele.
foglalkoztatás eddigi rendszere, január 1-tõl A település õrök foglalkoztatásáról megkö-
megszûnt az önkormányzatok által szervezett tött szerzõdés, melyet országos pályázat biz-
közcélú munka, a közhasznú munkavégzés tá- tosított lejárt, meghosszabbítani nem volt lehe-
mogatása. Ezért 2011-ben a korábbi kb. 400 tõség. Természetesen amennyiben újra van
közfoglalkoztatott helyett csak 35-40 fõt mód erre a foglalkoztatási formára szeretnénk 
alkalmazhatunk! vele élni, mert a két településõr munkáját hasz-

nosnak ítéltük.
Az önkormányzat közfoglalkoztatás kereté-

ben dolgozókat csak a munkaügyi központ ál- Arendelkezésre állási támogatást 2011. janu-
tal elbírált pályázati eljárás keretében alkal- ár 1-tõl az ún. bérpótló juttatás (BPJ) váltja 
mazhat ez évben. Két típusú pályázat benyúj- fel. A bérpótló juttatás szabályai megegyezik
tására van lehetõségünk. Az egyik pályázat ke- a rendelkezésre állási támogatás szabályaival, 
retében hosszabb távra, 5, 6, 11 hónap idõtar- az összege nem változik, 28.500 Ft. Ez évben 
tamra vehetünk fel dolgozókat, napi 6 illetve az önkormányzat rendeletben elõírhatja jogo-
napi 8 órában. Ebben ez évben ilyen hosszú sultsági feltételként, hogy a juttatásban része-
idõtartamú foglalkoztatásra összesen 34 fõt al- sülõ a lakókörnyezetét tartsa rendben. 
kalmazhatunk. Ezek a dolgozók az önkor- Abérpótló juttatásra való jogosultságot éven-
mányzat intézményeiben látnak el különbözõ te felül kell vizsgálni. 2011. december 31-e 
feladatokat, pld: takarítás, gyermekgondozás, után csak annak a személynek lesz folyósítha-
ebédhordás, adminisztráció. Január 6-tól 20 fõ tó az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát 
felvételére került sor, a többi 14 fõ foglalkoz- megelõzõ egy évben legalább 30 nap munka-
tatására év közben kerül sor, az önkormányzat végzést tud igazolni. 
intézményeiben.

A rendszeres szociális segély (RSZS) 
A másik pályázati lehetõség a rövid idõtarta- megállapításának, folyósításának, megszün-

mú foglalkoztatás. Ennek keretében kizárólag tetésének és felülvizsgálatának feltételei nem
az önkormányzattól bérpótló juttatásban ré- változtak. Megszûnik az a lehetõség, hogy a 
szesülõk foglalkoztathatóak. A foglalkoztatás rendszeres szociális segélyre jogosult sze-
napi 4 órás munkaidõben, 2 hónap idõtartam- mély a bérpótló juttatásra való jogosultságot, 
ra vonatkozik, amelyért a minimálbér felének és ezzel együtt a közfoglalkoztatásban való
megfelelõ összegû munkabérben részesülhet- részvételt válassza. A rendszeres szociális se-
nek a dolgozók. A bérpótló juttatásban része- gélyre jogosult személy álláskeresõként to-
sülõ személy köteles a számára felajánlott vábbra is nyilvántartásba vetetheti magát (ez
munkát elvállalni, az iskolai végzettség és nem feltétele a segély folyósításának) és állás-
szakképzettség figyelembevétele nélkül. keresõként részt vehet az országos közfoglal-

Erre a pályázatra is benyújtotta a támogatási koztatási programban, abban az esetben, ha a
kérelmét az önkormányzat, így január 6-tól 10 kirendeltség, mint álláskeresõt kiközvetíti.
fõt vettünk fel 2 hónap idõtartamra. Ebben év-
ben folyamatosan fog megtörténni a támoga- Krupa Mária
tásban részesülõk közfoglalkoztatásra való fel-

Tájékoztató
a közfoglalkoztatás változásairól



2010. december 12-én 10.30-kor az Abádi templomban az mikor rémít a falvak csendje
igehirdetés szolgálatát Fõtiszteletû Derencsényi István egy- s elönt a semmi árja minket
házkerületi fõjegyzõ - püspök helyettes úr végezte. és szülni kell és nemzeni

Az ünnepi istentisztelet keretében iktatta be Nagytiszteletû s magunk képére kalapálni
Szabó József esperes úr Fazakas Lászlót lelkipásztori tiszté- vánnyadt gyermekeinket!”
be.

Mától van pásztorunk, aki a szétzilálódott, egymástól elszi-
getelõdött lelkeket közösségbe tereli.

Másrészrõl ünnep a mai nap azért is, mert nem csupán a lel-
ki életünknek van mától lámpása, hanem Abádszalók kulturá-
lis életének is. Hiszen Fazakas László költõ is, akirõl Czine 
Mihály ekképpen nyilatkozott: „Fazakas László verseinek 
megjelentetése az egyetemes magyar irodalom szempontjá-
ból is fontos”.

Tisztelt Ünneplõ Gyülekezet!
Engedjék meg, hogy a lelkészt és a költõt Dsida Jenõ egyik 

versének részletével is köszöntsem:

Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus

Lelkész urat lelkésztársai, akik tizenketten érkeztek, Ko- csavargó. Csak két égõ szememet,
vács Mihály polgármester, valamint dr. Fekete Károly a Deb- szakadozott ruhámat, porlepett
receni Református Hittudományi Egyetem professzora, aki bocskoromat hívni bizonyságul
egyben a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kol- a szeretet nagy igazsága mellé.
légiumának alelnöke köszöntötte. Megtisztelte az eseményt És rekedt hangon, félig sírva,
Gellért Gyula bihardiószegi lelkész, aki 16 évig érmelléki es- kiabálni minden ablak alatt:
peresként szolgált. Margittáról, lelkész úr korábbi szolgálati Szakadt lelket foltozni, foltozni!
helyérõl, küldöttség érkezett. Eljött a volt fõgondnok, a jelen- tört szíveket drótozni, drótozni!
legi gondnok és a presbiterek. A helyi presbiterek nevében 
Szabóné Szél Terézia gondnok mondott beszédet. Az isten- Nagytiszteletû Lelkész Úr!
tiszteleten a Csillaghúr Népdalkör mûködött közre. A házról házra, városról városra, „lélektõl lélekig” ívelõ 

munkájához Ön-
nek és családjának 

Kovács Mihály polgármester köszöntõje is sok erõt, egész-
séget kívánok!

Tisztelt Ünneplõ Gyülekezet!
Abádszalók Vá-

Elõször is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azért, ros Önkormány-
hogy a mai ünnepi istentiszteleten itt lehetek és tolmácsolha- zatának nevében 
tom Abádszalók Város Önkormányzatának jókívánságait! í g é r e m ,  h o g y  

hivatásának, kül-
Abádszalók életében két dolog miatt is ünnep a mai nap: detésének a telje-

sítéséhez minden 
Egyrészt mától hivatalosan is Abádszalókon szolgál, hirde- e r õ n k b õ l  t e l õ  

ti a „szeretet nagy igazságát” Fazakas László. támogatást, segít-
séget megadunk!

Talán soha nem volt ilyen szükség a „szeretet nagy 
igazságára”, mint mai világunkban Fazakas László 

„mikor tetszhalott véreimre Nagytiszteletû Lel-
hull már a föld és dübörög a hant, kész Úr!
mikor a bús kor harsonája
falakat dönt és lelket ingat, I s t e n  h o z o t t  
mikor felejtett, õsi szóra Abádszalókon!
kell megtanítni fiainkat,
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Lelkészünk beiktatása



December 17-én 10 órakor 50 idõs gondozott gyülekezett az intézmény klubhelyiségében. Karácsonyi ünnepségre készü-
lõdtek. Az intézmény vezetõje Füleki Istvánné Marika köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Kovács Mihály polgár-
mester úrnak. Polgármester úr a jókívánságokon túl segítségérõl biztosította a rászorulókat. Elmondta, hogy 160 idõs ember 
kapott karácsonyi ajándékcsomagot az önkormányzattól. Fazakas László református lelkész felajánlotta a rendszeres lelki 
gondozását az otthon lakóinak. Azóta is rendszeresen látogatja õket.

A mûsort az abádi óvodások adták. Nagy sikert arattak a szívvel, lélekkel elõadott betlehemmel. Egy kis kínálás, üdítõ 
felszolgálása,
majd az aján-
dékcsomagok át-
adása követke-
zett.

Az ünnepség-
re a fõzõkonyha 
dolgozói tették 
fel a koronát, 
amikor felszol-
gálták az általuk 
készített süte-
ményeket.
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Iskolai karácsony

A Kovács Mihály Általános Mûvészeti Iskola nevelõi, és tanulói 
2010. December 17-én a tornateremben tartották meg a 
hagyományos fenyõünnepségüket. A mûsort a 8. osztályosok és az 
iskolai énekkar szolgáltatta.

Karácsonyi ünnepség az Öregek Napközi Otthonában
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ELHUNYTAK

Boros József 55 éves

Kardos István 64 éves

Fischera Gábor János 63 éves

Száraz József 48 éves

Kovács József 56 éves

Pap Sándor 54 éves 

Balog Attila 19 éves 

Dávid: Csomor Erzsébet és Puzsoma Ferenc

Anyakönyvi hírek
2010. december és 2011. január
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Szeretem, mert...
A www.csutkamano.hu gyermekeknek szóló internetes honlap SZERETEM, MERT... elnevezésû 

pályázatot hirdetett, amelyre a kiíró a szeretet érzésével kapcsolatos írásokat, verseket várt.
Erre a pályázatra küldte be saját verseit helyi általános iskolánk 6. osztályos tanulója, Bernáth Mercédesz 

is, akinek az verseit a pályázat kiírója az elsõ 5 kimagasló értékû pályázat közé sorolta és 
ajándékcsomaggal honorálta.

Apa Szeretlek, apa! Szerelem

Apa, te édes ember, Szeretlek, mert mindent Ez az érzés fájdalmat hordoz,
te cuki és rendes. megengedsz, Kínál és oldoz; 
Kopasz fejeden van a sapka, szeretlek, mert aranyos vagy. a szerelem
kihívlak egy sakkra - a napra. Szeretlek, mert okos és bátor vagy; egy fájdalmas érzés.

Te vagy a legjobb apa a világon!
Anya Adrienn

Virág-szeretet
Hiányzik mindig, Adrienn a lány, akiben
szeme égkék Ó, szép virágod, liliom! lehet bízni,
anya, szeress mindig! Kebleden szép leveled; jó fej, kedves,
Ugyanolyan a hajunk, Szeretem lila színedet barátságos, rendes.
Ugyanolyan a szavunk, ó, drága liliom. Õ a legjobb barátnõ az egész 
ugyanaz a nézetünk - világon.
Anya, kérlek, sokáig élj velünk!
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Karácsonyi díszkivilágítás
A novemberben közzétett - a karácso- Kovács Mihály Általános és Mûvészeti

Iskola dolgozóinyi városi díszkivilágításra támogatást ké-
Kovrig Árpádrõ - felhívásunkra 408.116 Ft gyûlt össze, 
Kovrig Ákosamelyet Abádszalók lakossága nevében, 
Kovrig Zoltána felajánlóknak ezúton is nagy tisztelettel 
Lovász Pétermegköszönjük!
MG Erdõ Kft. Répászky MiklósEz az összeg a Polgármesteri Hivatal 
Nagyné Szokolai Évaelõtti parkban felállított karácsonyfa és 
Paksi Szilviakörnyékének, a Kovács Mihály Általános 
Pataki ZsoltnéIskola, a két óvoda, a buszpályaudvar, az 
Polgármesteri Hivatal dolgozóiÖNO, valamint a karácsonyi ajándékosz-

Abádszalóki Magánerdészeti Kft. Szalóki Szolgáltató Kft. Nagy Jánostás helyszínének - a református templom-
Komáromi Kálmán Szekrényes Istvánkertnek - a díszítésére lett elegendõ. 

Abádszalók Várost Üzemeltetõ Kft. Sáfár Miklósné
dolgozói Szabó Péter

Ádám Józsefné Tiszafüred és Vidéke
Antalné Kasza Edit Takarékszövetkezet Központi 
Báthori Attiláné Igazgatóság dolgozói
Bíró Józsefné Tiszafüred és Vidéke

Takarékszövetkezet Abádszalóki CBS Komputer Üzlet Szolg. Lyócsa 
Kirendeltség dolgozói István

Temetkezés Kovács Bt. Kovács GáborCzudar Gáborné
Treml FerencCsomorné Ferge Ibolya

Doma Katalin
Gábriel Arkangyal Patika Bt. Juhász 

Támogatásukkal a következõ magán- Gábor
személyek, munkaszervezetek emelték a Gulácsi Károly
karácsonyra készülõ városunk fényét, ün- Havellant Péterné
nepi hangulatát, szereztek örömet a Ifj. Réti József és családja
lakosságnak, szeretteiknek! Jászkun Volán Közlekedési Zrt. 

Segítségüket ez úton is köszönjük Pozsonyi István vezérigazgató
Kasza Gábor

A lista nem teljes, azok nevét tüntetjük Kolozsvári Julianna
fel, akik hozzájárultak a megjelentetés- Kovács Jánosné
hez. Kovács Mihály

Kóborló ebek befogása Belvíz elleni védekezés

Lakossági bejelentés alapján, Abádszalók belte- Polgármester úr 2011. január 3-án I. fokú belvízvédelmi készültséget 
rületén több alkalommal is fogtunk be gazdátlan rendelt el városunkban. Az  AVÜSZ Kft. a KÖTIKÖVIZIG-tól 500 db 
négylábúakat. A megtett intézkedéseink, a vonat- ár- és belvízvédekezésnél használatos zsákot vett át. Szükség esetén a 
kozó jogszabályok alapján, humánus módon tör- megtöltésük a Kft. udvarán történik. A veszélyeztetett helyeken való el-
téntek. helyezésük az Önkéntes Köztestületi Tûzoltóság irányításával történik.

Az Abádszalók Várost Üzemeltetõ Kft. dolgo-
zói a buszpályaudvar területén a felállított ketrec- Tûzifaosztás
csapda segítségével fogták el az ebeket, amelyek et-

Rászorultság alapján 58 családhoz juttattuk ki a karácsony elõtti hé-tõl nem szenvedtek el sérülést. Megõrzésük a Kft. 
ten portánként 2-3 mázsa tûzifát. A fákat - szakember kijelölése alapján telephelyén kialakított kennelekben történik, ellá-
- az AVÜSZ Kft. a strandról és a város közterületeirõl termelte ki. Ezek tásukról napi rendszerességgel gondoskodunk. 
elöregedett, vágásra érett, ill. viharkárt elszenvedett veszélyes fák vol-Aki gondozásra szeretne átvenni tõlünk állatot, az 
tak. A támogatásra jogosultságot, a Polgármesteri Hivatalban alakult, keressen meg bennünket, szabadon választhat a jó 
szociális területen dolgozókból alakult ad hoc bizottság döntötte el. állapotban levõ, gazdátlan ebek közül.

A Vízügytõl az önkormányzat kezelésére átadott területen, a fahíd Ha a közbiztonság érdekében szükséges a 
környékérõl, még várhatóan tudunk - a tulajdonos engedélyével - kiter-beavatkozás, azt a továbbiakban is megtesszük. 
melni vágásra érett, viharkáros fákat. Ezt jelenleg a harmadfokú árvízi Kérjük, jelezzék a Kft. irodájában, ha a település 
készültség akadályozza meg. A tûzifa iránti igényeket továbbra is a Pol-bármely részén veszélyesnek ítélik meg a kutyák 
gármesteri Hivatalban kell jelezni!mozgását.

Hírek röviden
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A  v á r o s  ö n k o r m á n y z a t a ,  
intézményei, a civil szervezetek, a tör-
ténelmi egyházak, és a lakosság 
összefogásával, hagyományteremtõ 
céllal szervezõdött a városi karácsonyi 
ünnepség, amely az Abádi Református 
Templom kertjében 2010. december 
23-án 16 órától került megrendezésre.

A „Legyen szebb a gyermekek 
karácsonya!” jeligével meghirdetett 
felhívásunkra megmozdult a város, 
közadakozásból összegyûlt a mintegy 
720 abádszalóki gyermek ajándéka. 

Az ünnepségre 14 éves korig minden 
gyermek sorszámmal ellátott, névre szóló meghívót kapott, amelyet a helyszínen ajándékcso-
magra tudott váltani. Az ajándékokat 
mintegy egy hónapi gyûjtõmunka 
után, 4 korcsoport és nemek szerint 
csoportosítottuk. A két nagy értékû 
ajándékot a meghívottak között a hely-
színen sorsoltuk ki. A jó hangulatú ün-
nepségen 1500-2000 fõ jelent meg.

A városi karácsony programja a kö-
vetkezõ volt:Kovács Mihály polgár-
mesteri köszöntõje, felekezetközi áhí-
tat Nt. Ferencz Károly esperes-
plébános atya és Nt. Fazakas László lel-
k ipász to r  köz remûködéséve l .  
Óvodások, iskolások, a Csillaghúr 
Népzenei Együttes mûsora 

Közben orgonajáték, valamint a pász-
tortûz mellett forró tea felszolgálása 
történt.

Közös munkánkkal nagy örömet sze-
reztünk a városban élõ gyermekeknek, 
Abádszalók város lakosságának.

A Szervezõ Bizottsága hálásan 
köszöni, hogy a kezdeményezést a la-
kosság ilyen széles köre támogatta!

után a karácsonyi ajándékosztás ötletgazdája, Kasza Gábor alpol-
gármester köszönetnyilvánítása zárta 
a mûsort, amit az ajándékok kiosztása 
követett.

Karácsonyi ajándékosztás
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Á. K. (óvodás): „Nekem a tábortûz és a sze- Z. I. (6. osztály): „Nem volt rossz, egész  ér-
replés (Betlehem c. elõadás) tetszett a leg- dekes volt. Fõleg a kisebbek mûsora tetszett.
jobban. Fincsi volt a tea is. Az ajándéknak na- Ajándékba egy könyvet és egy játékot
gyon örültem, ami egy Noé bárkája játék kaptam.”
volt és hittanra el is viszem.”

Z. V. (7. osztály): „Jó volt, a mûsor tetszett 
P. M: (óvodás): „Nagyon tetszett minden. Fõ- legjobban. Örültem az ajándéknak, ami egy
leg az ajándéknak örültem, egy Micimackós könyv és egy plüss maci volt.”
könyvet kaptam. Annyira tetszik, hogy azóta 
is viszem magammal az óvodába. A szerep- S. Á. (7. osztály): Jól éreztem magam. Az elõ-
lés is tetszett, és a tea is finom volt.” adások közül fõleg az ovisoké tetszett. Kár,

hogy kicsit hideg volt, de így is végig ott 
H. A. (2. osztály): „Nekem a legjobban az maradtunk.”
elõadás tetszett. Unokatestvérem is szere-
pelt. Anyával, apával és a testvéremmel vol- M. Z. (7. osztály): Jól éreztem magam, fõleg 
tunk ott.” az énekkarosok mûsora tetszett. Szüleimmel 

és testvéremmel voltam ott, ajándékba egy 
Sz. Zs. (2. osztály): „Nagyon jól éreztem DVD-t és egy könyvet kaptam.”
magam, a legjobban az ajándék tetszett; kap-
tam egy noteszt, egy tollat és két plüssállatot. Az óvodások R. I. (nyugdíjas): „Nagyon jól éreztem magam. A szomszéd-
mûsorában a testvérem volt az angyalka.” asszonyommal mentem, ugyanis õket meghívta a szomszéd 

kisfiú, aki óvodás még és a nagy testvérével együtt szerepel-
K. K. (2. osztály): „Nekem az óvodások mûsora tetszett a leg- tek a mûsorban. Nagyon aranyosak voltak, hangosan, bátran, 
jobban és abban is a pásztorok. Találkoztam Zsófival is. Szé- ügyesen mondták a szerepüket. Szeretném, ha ez a program
pek voltak a díszek a templomon.” rendszeressé válna, szívesen elmennék máskor is. Tetszett az 

is, ahogy fel volt díszítve a templom és a környezete. A tábor-
B. B. (2. osztály): tûz különösen! Hal-
„Tetszett a mûsor és lottam, hogy jövõre a
az, hogy kaptunk aján- katolikus templomban
dékot. Kaptam egy lesz a rendezvény; na-
plüsskacsát és egy me- gyon helyes, megyünk 
sekönyvet .  Anyu- oda is!”
kámmal, apukámmal 
és a testvéremmel vol- P. M. (szülõ): „Elmen-
tam ott.” tem a kisebbik fiam-

mal. Tetszett nagyon, 
K. E. (5.osztály): összességében min-
„Nekem jó volt  az den. Fõleg a gyerekek
ünnepség, fõleg a fel- mûsora és a tábortûz. 
nõttek énekkara tet- Az ajándéknak nagyon
szett. Énekkarosként örült a fiunk, azóta is 
mi is szerepeltünk. Az szívesen játszik vele.”
ajándéknak örültem, 
ami egy ló ékszertartó Lejegyezte:
és egy hajcsat volt.” Fábián Krisztina

Az Abádszalóki Hírnökben megjelentetett hirdetések árai a következõk:

1/8 oldalon megjelenõ hirdetés 2000 Ft + ÁFA, magánszemélyeknek 1000 Ft + ÁFA

1/4 oldalas hirdetés 3000 Ft + ÁFA, magánszemélyeknek 1500 Ft + ÁFA

Városi karácsony a közönség szemszögébõl


