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Abádi-Nagy Zoltán 
Debrecen új díszpolgára

1693. április 11-én ado-
mányozott szabad királyi 
városi címet I. Lipót ki-
rály Debrecennek. Ezért 
ünnepli minden évben 
ezen a napon a város nap-

ját. Ilyenkor hagyományosan kitüntetéseket adományoz a közgyűlés.
Díszpolgári címet kapott  Abádi-Nagy Zoltán, abádszalóki születésű 
irodalomtörténész. 
Abádi-Nagy Zoltán a hazai amerikanisztika elismert kutatója, a Fulb-
right-bizottság tagja. A fi atalok több generációját ismertette meg az 
USA kulturális értékeivel. Tavaly ősszel töltötte be 70. életévét. Mun-
kásságát ismerte el a díszpolgári címmel a városi közgyűlés.
Abádi-Nagy Zoltán professzor úr büszke az elismerésre. Különösen 
arra, hogy Debrecen városa méltányolja a tágabb közösségért végzett 
munkáját.

Debrecen - Díszpolgári, Pro Urbe, mecénás 
díjakat és Kölcsey-ösztöndíjat adományozott 
a közgyűlés Debrecen napja alkalmából. 
Egyetemi tanárok, cégvezetők munkásságát 
ismerte el a kitüntetésekkel a város. 

HÍREK

Iván Aurél [ ivan.aurel@dtv.hu ] | 2011-04-11 • fotó: www.dehir.hu

Abádszalók Város Önkormányzata március 31-én 
tárgyalta a település gyermekvédelmi helyzetét. A 
beszámoló az éves gyermekvédelmi tanácskozás-
ra alapozódott, melyen 14 szakember képviselte a 
gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket 
és más segítő szervezeteket.

Megállapítást nyert, hogy a gyermekvédelem 
terén munkálkodók, és a velük kapcsolatban 

lévő segítő szervezetek a saját kompetencia 
határaikon belül, de egymással együttműkö-
désre törekedve látják el, a gyermekvédelmi 
feladataikat.

Értve ez alatt: a védőnők, a gyermekorvos, a 
bölcsőde, az óvoda, az iskola, a rendőrség, a 
pártfogó, a könyvtár, a gyermekjóléti és csa-
ládsegítő szolgálat, a helyi cigány kisebbségi 
önkormányzat, az egyházak, a gyermek alapít-
vány, a gyámhatóság, a gyámhivatal, a gon-

dozási központok, a sérült gyermekek klubja, a 
közművelődés, az önkormányzat képviselői és 
dolgozói, a civil szervezeteket.

Az önkormányzat jelenleg a családok támoga-
tása érdekében, öngondoskodást erősítő prog-
ramokkal – „Konyhakerti Program”, „Minden 
gyerek lakjon jól” – hat oda, hogy a gyermekek 
felelősségteljes, munkát értékelő, és becsülettel 
végző családi környezetben nevelkedjenek.

Takácsné Karkusz Erzsébet

Gyermekvédelem

Mint azt már az újság előző számában is hírül 
adtuk, településünkön március 22-től műkö-
dik a „Konyhakert program”. Ebben 170 fő vesz 
részt, családtagjaikkal együtt közel 500 sze-
mélyt érintően. A 170 főből: 

Nyugdíjszerű ellátásban részesül: 74 fő
Munkanélküli:   48 fő
Közmunka programban részt vesz: 21fő
Főállású munkavállaló:  14 fő

Gyesen van:   7 fő
Gyeden van:   2 fő
Ápolásin:    4 fő
A Vöröskereszt szervezet, az általa ingyenesen 
juttatott magok elvetését, az április 8- i hétvé-
gén fényképfelvételeket is készítve ellenőrizte. 
A 170 helyből 15 helyen voltak távol az ott 
lakók. A veteménykertek fotózását májusban 
megismétlik.                         Takácsné Karkusz Erzsébet

Mint abádszalóki lakos szívesen olvasom a 
helyi újságot, hiszen summázva értesülök ar-
ról, hogy mi történik a városban. Mindenütt 
nem lehet ott az ember az eseményeknél, nem 
tudhatja, mi történik, vagy milyen határoza-
tok születnek az érdekünkben.
„Mert kell egy csapat” című cikket mikor 
olvastam, szomorú lettem. A helyi emberek 
ismét elestek egy élmény lehetőségétől. Nem 
tudom megérteni, hogy miért?
A pénz határozza meg a lehetőségét annak, hogy 
focizhatok? Ez ma már kereseti lehetőség?
Elnézést, ha naiv lennék. Én válogatott ké-
zilabdás voltam. Öröm volt a győzelem, és 
még lelkesebbek lettünk egy vereség után. 
Igyekeztünk. Nem számított milyen kategóri-
ában játszottunk, a fő az volt, hogy ami tőlünk 
tellett azt megtettünk - a játék, a magunk és 
mások örömére.
Igaz nem vagyok mai gyerek…

Marika néni

Olvasói levél Konyhakert programKonyhakert program

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók Város Önkormányzata Képviselőtestülete • Felelős kiadó: Abádszalók Város Jegyzője • Főszerkesztő: Szekrényes István • Design, typográfi a: ADG Stúdió Kft.

A szerkesztőség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: 75.361/1997
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1.§.
1) A képviselő-testület az önkormányzati saját 
konyhán folyó étkezés nyersanyag költségét 300 
Ft/fő/nap összegben állapítja meg a gyermekekre, és 
295 Ft/fő/nap összegben a nem bentlakásos idős ellá-
tottakra vonatkozóan, általános forgalmi adó nélkül.
2) A bölcsődés korú gyermekek részére napi négy-
szeri, a bentlakásos idősek otthona részére napi há-
romszori, a szociális étkezők és idősek nappali ellátá-
sa részére napi egyszeri étkezést biztosítunk.
3) A bentlakásos idősek étkeztetésének nyersanyag 
költségét 960 Ft/fő/nap összegben állapítja meg az 
ellátottakra.
4) A fenti összeg az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza.

2. §
Ennek alapján megállított nyersanyagköltségek:
1./ Bölcsőde:
 Reggeli:  54 Ft/fő/nap
 Tízórai:  47 Ft/ fő/nap
 Ebéd:  140 Ft/ fő/nap
 Uzsonna:  58 Ft/ fő/nap
 Összesen nyersanyagnorma: 299~300 Ft/fő/nap

2./ Idősek Klubja: Ebéd: 295 Ft/fő/nap
 Szociális étkeztetés: Ebéd: 295 Ft/fő/nap
3./ Bentlakásos Idősek Otthona: 
 Reggeli:  290 Ft/fő/nap
 Ebéd:  380 Ft/fő/nap
 Vacsora:  290 Ft/fő/nap
 Összesen nyersanyagnorma 960 Ft/fő/nap

3. §
1.) A szülő által a gyermekek után fi zetendő térítési 
díj: az élelmezés nyersanyagköltsége – a nyersanyag-
költség legfeljebb 50 %-át kitevő mértékű  -  rezsi-
költséggel, valamint az általános forgalmi adóval nö-
velt  egy ellátottra jutó napi összege, és az igénybevett 
étkezések számának a szorzata, azaz 540 Ft/fő/nap.
2.) Az idős ellátottak térítési díjának megállapítása 
külön rendeletben történik.

4. §
1.) A három és többgyermekes családoknál gyer-
mekenként az intézményi térítési díj 50 %-át kedvez-
ményként kell biztosítani.

5. §
1.) Lehetőség van a bölcsődei ellátás szolgáltatás 
jellegű igénybevételére időszakosan.
2.) Ez esetben a térítési díj összege 1.250 Ft/fő/nap, 
általános forgalmi adó nélkül.

6. §
1.) Egyéb szolgáltatások térítési díja:
- kívülállók és dolgozók által vásárolt ebéd:  560,- 
Ft/nap mely összeg az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza.

7. §
A rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba, kihir-
detéséről a jegyző gondoskodik.
Egyidejűleg az önkormányzati étkeztetés nyersanyag 
költségének, a bölcsőde térítési díjának megállapítá-
sáról szóló 9/2010. (IV.15.) rendelet hatályát veszti.

Abádszalók, 2011. március 31.

 (: Kovács Mihály :) (:Páldiné Dr. Ágoston Lívia:)
      polgármester helyettes jegyző

Abádszalók Város Képviselő-testületének 4/2011. (IV. 01. ) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati étkeztetés nyersanyag költségének és a Bölcsőde térítési díjának megállapításáról

1.§.
(1) Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a többször módosított 1993. évi III. tv. és 
a módosított 29/1993. ( II.17. ) sz. Korm. rendelete 
alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra 
vonatkozó 2011. évre az alábbi intézményi térítési 
díjakat állapítja meg :
1.025 Ft óradíjat (önköltség) fi zeti, aki szociálisan 
nem rászorult az ellátásra.
A 2011. április 01-től  az étkezés, házi segítségnyújtás 
és nappali ellátás személyi térítési díjai

A házi segítségnyújtásban óradíjat nem állapítunk 
meg. Nappali ellátásban ott tartózkodási díjat nem 
állapítunk meg.
Ebéd kihordási díjat javasoljuk, hogy minden kategó-
riában 60 Ft-ba kerüljön megállapításra.
A fenti összegek 25 % Áfát tartalmaznak.

(2) A jövedelemvizsgálat alap és szakosított ellátás 
esetében az intézményvezető végzi és állapítja meg.
(3) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szer-
ződést kötött a térítési díj fi zetésére a tartást, gondo-
zást szerződésben vállaló a kötelezett.

Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi 
térítési díjjal azonos összegű.
(4) Ha az étel lakásra történő kiszállítása, közös ház-
tartásban élő személyek részére történik, a kiszállítá-
sért, csak egy személyre lehet megállapítani díjat.
(5) A személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy 
elengedhető, ha a kötelezett jövedelme, vagy vagyoni 
helyzete, ezt indokolttá teszi.
(6) A térítési díjat a tárgyhót követő hó 10. napjáig 
kell befi zetni:
• Idősek Klubja keretében (Gondozási Központban az 
ügyintézőnél)
• Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén (gondozó-
nőnél a kliens lakásán)
(7) Az intézmény vezetője havonta ellenőrzi a térítési 
díjak befi zetését. A hátralékosok nevét és címét nyilván-
tartásba veszi. A hátralék - adók módjára behajtható.
 (8) A Képviselő-testület a Gondozási Központ dolgo-
zói részére egységesen 700 Ft/nap összegben állapítja 
meg az étkezésért fi zetendő díjat.
(9) Az intézmény vezetője krízishelyzet, természe-
ti katasztrófa esetén külön eljárás nélkül azonnali 
ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, 
amelynek felvételi dokumentációját 3 napon belül 
kell elkészíteni.
(10) Az intézményi ellátás a jogszabályban foglalta-
kon túl akkor szűnik meg, ha az ellátott az írásbeli fel-
szólítás ellenére elmulasztja a térítési díj befi zetését.
(11) A házi segítségnyújtás szolgáltatásait a szociálisan 
nem rászorultak a szolgáltatásra ráfordított mindenkori 
önköltség megfi zetése esetén vehetik igénybe 

2. §.
(1) Bentlakásos Idősek Otthona intézményi térítési 
díj összege:

Összesítő tábla

(2) Az intézményi ellátásért fi zető személyi térítési 
díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást 
igénylőre vonatkozó jövedelem hányadát – mely nem 
haladhatja meg az ellátott havi jövedelme 80 %-át
(3) Évente két alkalommal lehet felülvizsgálni a térí-
tési díjakat. (Szt. 115 § (6))
(4) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési 
szerződést kötött a térítési díj fi zetésére a tartást és 
gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen 
esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési 
díjjal azonos összegű.
(5) Ha a jövedelemhányad elérí, vagy meghaladja az 
intézményi térítési díj összegét → a személyi térítési 
díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
(6) Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi 
térítési díj összegét,
• és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik 
→ a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal 
megegyező összeg azzal, hogy a jövedelem hányad 
és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a 
jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
• és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyon-
nal → a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon 
kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak 
az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal 
megegyező összeg.

Abádszalók Város Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról

1.   0        -    30000     0  
2.   30001 -   46000   50 60 50
3.   46001 -   70000 370 60 370
4.   70001 -   80000 410 60 410
5.   80001 -   90000 460 60 460
6.   90001 - 100000 530 60 530
7. 100001- 560 60 560

Jövedelem kategóriák
Ft-ban

Étkezés 
térítési díj 

Ft/nap

Ebéd
házhoz 

szállítás díja 
Ft/nap

Nappali 
ellátás 
Ft/nap
étkezés

Szolgáltatás 
megneve-

zése

Szolgáltatási 
önköltség 

Ft/év

Állami 
normatíva 

Ft/év

Intézményi 
térítési díj 
Ft/hó/f�

Intézményi 
térítési díj 

Ft/nap

Gondozási 
nap

Átlagos 
ápolás-

gondozás
29.243.250 635.650 108.880 3.630 5.506
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(7) Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben 
vagy részben nem képes megfi zetni, illetve nem fi zeti 
meg a tartásra köteles hozzátartozó részére fi zetési 
kötelezettséget, akkor lehet megállapítani;
• ha a család havi összjövedelméből levonva a havi 
személyi térítési díjat

• az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és 
félszeresét (71.250 Ft 2011. évben) 29/1993.korm. 
rendelet 18 § (1).

3. §.

(1) E rendelet 2011. április 01-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével a Képviselő-testü-
let 8/2010. ( IV.15. ) sz. rendelete hatályát veszti.
Abádszalók, 2011. március 31.

 (: Kovács Mihály :) (:Páldiné Dr. Ágoston Lívia:)
      polgármester helyettes jegyző

1.§
Abádszalók Város Képviselőtestületének a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vo-
natkozó szabályokra vonatkozó 21/2005.(XII.22.) ren-
deletének 5.§ /9/ bekezdése az alábbiakra módosul:

Ha bérleményt megvásárló Vevő a szerződéskötéskor 
a vételár 10%-át meghaladó fi zetést teljesít, Őt a vé-
telárból a többletfi zetés 20 %-ának megfelelő össze-
gű engedmény illeti meg.

2.§
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ren-
delkezéseit 2011. 05. 01-től kell alkalmazni.
Abádszalók, 2011. március 31.
     (:Kovács Mihály:) (:Páldiné dr Ágoston Lívia:)
        polgármester  helyettes jegyző

Abádszalók Város Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokra vonatkozó 
21/2005.(XII.22.) rendelet módosításáról

Abádszalókon a 2010. októberében tartott önkormány-
zati választásnak következtében a településen új képvi-
selő-testület alakult, így indokolt volt az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata.
A jogszabály változásából adódóan a település képvi-
selők száma csökkent, ami átvezetésre került. Kiegé-
szítésre került a testületi ülés összehívásának és veze-

tésének szabálya a polgármester és az alpolgármester 
akadályoztatása esetén. 
Az alpolgármester az előző ciklusban társadalmi meg-
bízatású volt, most pedig főállású.
Az aljegyző kinevezése is belekerült az új SzMSz-be.
A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők között 
a szakszervezeti képviselő segítségével felmérést vé-

geztünk, melynek az eredménye a hivatal munkarend-
jében látható. A hétfői munkarend és ügyfélfogadási 
rend is megváltozott annak érdekében, hogy könnyeb-
ben tudják az ügyeiket a hivatalban azok intézni, akik 
dolgoznak. 18 óráig várják az ügyfeleket.
A képviselő-testület bizottságainak száma háromról 
kettőre változott.

Abádszalók Város Képviselő-testületének 8/2011. (IV.01.)  önkormányzati rendelete

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az el-
idegenítésükről szóló 21/2005. (XII.22.) rendelet 1. 
számú melléklete hatályát veszti, helyébe az alábbi 
1. számú melléklet lép:
2011. május 1-től alkalmazott bérleti díjak lakások, 
helyiségek esetében:
Lakások:  Ft/m2/hó
Összkomfortos    260 Ft 

Komfortos    180 Ft 
Félkomfortos      85 Ft
Komfortnélküli      45 Ft
Költségalapú bérlakások esetében:
Lakások     300 Ft
Garázsok     250 Ft
Az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiség után fi zetendő bérleti díj:

Jó műszaki állapotú    400 Ft
Kedvezőtlen műszaki állapotú    300 Ft
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendel-
kezéseit 2011. május 1. napjától kell alkalmazni.
Abádszalók, 2011. március 31.

     (:Kovács Mihály:) (:Páldiné dr Ágoston Lívia:)
        polgármester  helyettes jegyző

Abádszalók Város Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.)  önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról  rendelkező 
21/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének módosításáról

1.§
A 17/2001. (V.31.) sz. rendelet 1. számú melléklete az 
alábbiakra módosul:

Közterület-használati engedélyek díjtételei
a) Alkalmi és mozgó árusítást szolgáltató 
tevékenységre (házalás, fagylalt, jégkrém, stb.)  
   800 Ft/egység/nap
b) Közterületbe 10 cm-en túl nyúló (portál)
kirakatszekrény, üzlet védőtető, ernyő-
szerkezet, önálló hirdető berendezés,
cég- és címtábla elhelyezésére 1000 Ft/m2/hó
c) Teher- és különleges gépjárművek, valamint
ezek vontatmányainak elhelyezésére 3000 Ft/db/hó
d) Önálló hirdető berendezés, reklámtáblák 
elhelyezése  1000 Ft/m2/hó

e) Totó-lottó és postai levélszekrények elhelyezésé-
re   díjmentes
f) Építési munkával kapcsolatos állványok,
építési anyagok elhelyezésére
- engedélyköteles építés esetén 1 év után 500 Ft/hó/m2
- nem engedélyköteles építés esetén  
   10 nap után 500 Ft/hó/m2
engedély kiadásától
g) Mutatványos tevékenységre elfoglalt területre  
   50 Ft/m2/nap
h) Szállítás, vagy rakodás alkalmával kihelyezett
ládák, göngyölegek, egyéb anyagok tárolására  
   20 Ft/m2/nap
i) Film és televíziós felvételre megállapodás
j) Sport- és kulturális tevékenység által
elfoglalt területre díjmentes

k) Vendéglátó tevékenység végzéskor 
elfoglalt területre 300 Ft/m2/nap
l) Személygépjármű várakozó helyek céljára
igénybe vett terület használata 1500 Ft/db/hó
m) Közhasználatra még át nem adott közterület
ideiglenes hasznosítása, épület esetén is 250 Ft/m2/hó
A díjtételek a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák. 

2. §
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ren-
delkezéseit 2011. május 01-től kell alkalmazni.

Abádszalók, 2011. március 31.

     (:Kovács Mihály:) (:Páldiné dr Ágoston Lívia:)
        polgármester  helyettes jegyző

Abádszalók Város Képviselő-testületének 10/2011. (IV.01.)   önkormányzati rendelete

a közterület használatáról és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
17/2001. (V.31.) sz. rendelet 1. sz. mellékletének módosítására

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Terjedelmi okokból csak részleteket közlünk. A rendelet teljes terjedelmében az Ember Mária Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.abadszalok.hu városi honlapon tekinthető meg.
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36/2011. Nem támogatja Tiszabura Község Pol-
gármester orvosi ügyelet felmondásának vissza-
vonására irányuló kérelmét. Fenntartja az orvosi 
ügyelet felmondását 2011. április 7-i hatályba 
lépéssel.

55/2011. Elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
önkormányzat a Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási 
Társulat részére a külterületi vízelvezető csator-
nákat, amennyiben az jogszabályba nem ütközik, 
használatba adja.

57/2011. A Füzes Camping étterem bérbeadásá-
val kapcsolatban hivatali visszaélés, illetve hűtlen 
kezelés alapos gyanúja alapján ismeretlen tettes 
ellen kezdeményezi büntetőeljárás lefolytatását.

58/2011. Az önkormányzati résztulajdonú AF Rt. 
gazdasági-pénzügyi tevékenységével kapcsolatos 
visszaélések, a számviteli fegyelem megsértése, 
valamint csalás alapos gyanúja alapján isme-
retlen tettes ellen kezdeményezi büntetőeljárás 
lefolytatását.

41/2011. 2011. március 31. napjával határozott 
időre, 5 év időtartamra Komáromi Zoltán, Abád-
szalók, Szigligeti út 2. sz. alatti lakost az Abád-
szalók Várost Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Fel-
ügyelő Bizottságának tagjává választja.

43/2011. 2011. március 31. napjával határozott 
időre, 5 év időtartamra Kelemen József Abádsza-
lók, Bem J. út 13. sz. alatti lakost az Abádszalók 
Várost Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő 
Bizottságának tagjává választja.

44/2011. 2011. március 31. napjával határozott 
időre, 5 év időtartamra BDr. Bernáth Erzsébet 
5008. Szolnok, Szilvás út 1. szám alatti lakost az 
Abádszalók Várost Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 
Felügyelő Bizottságának tagjává választja.

49/2011. A Polgármesteri Hivatalt érintő létszám-
csökkentés megerősítéséről. A Polgármesteri Hi-
vatalt érintő intézkedésként:
1.)  A  köztisztviselőként foglalkoztatott rendszer-
gazda köztisztviselői álláshelye 2011. április l-től 
megszűnik. 
2.)  Április l-től megszűnik a közalkalmazotti gép-
járművezetői álláshely.

50/2011. A Tourinform Irodát érintő létszám-
csökkentés megerősítéséről. 
 1.) 1 fő közalkalmazotti (irodavezetői) állás-
hely megszűnik 2011. április 1-től. Ezzel a szakfel-
adaton állandó főfoglalkozású létszám nem lesz.

37/2011. A Tiszafüredi Városi Bíróság ülnökévé 
Polyák Csabáné Abádszalók, Régiposta út 25. 
szám alatti lakost és Rozgonyi Lajosné Abádsza-
lók, Régiposta út 11. szám alatti lakost javasolja. 

45/2011. Az Abádszalók Várost Üzemeltető és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2010.
december 29. napján egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirata 13./ pontjában a könyvvizsgálóra 
vonatkozó részt az alábbiak szerint módosítja: A 
társaság könyvvizsgálója 5 évi időtartamra kerül 
megválasztásra. A társaság első könyvvizsgálója: 
Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Ta-
nács-ADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében fele-
lős természetes személy neve: Dr. Szűcs Sándor-
né. A megbízatás kezdő időpontja: 2008.november 
27. A megbízatás lejárta: 2013. december 31.

52/2011. Kiírásra kerül az aljegyzői állás pályá-
zati felhívása.

54/2011. Pályázatot ír ki a Kovács Mihály Általá-
nos és Művészeti Iskola és a Hat Szín Virág Óvo-
da vezetői munkakör betöltésére.

48/2011. A Tisza-tó strand mentett oldali területét 
a nyári idegenforgalmi főszezonban (06. 25 – 08. 
27-ig) belépődíjas fesztiválterületként kell üze-
meltetni.

34/2011. A Tiszafüredi Rendőrkapitányság és a 
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Abád-
szalók város 2010 évi közrend-közbiztonsági 
helyzetéről szóló jelentést megtárgyalta és azt – a 
Tiszafüredi Városi Rendőrkapitányság, az Abád-
szalóki Rendőrőrs munkájának és a Tiszai Vízi-
rendészeti Rendőrkapitányság elismerése mellett, 
azt megköszönve elfogadja. 
A képviselő-testület a települési közrend-közbiz-
tonság színvonalának javítása érdekében az alábbi 
feladatok rögzítését az előző évekhez hasonlóan, 
továbbra is indokoltnak tartja:
- Szükséges a rendőri állomány megnyugtató 
elhelyezésének mielőbbi megoldása, melyhez a 
képviselő-testület - a Tiszafüredi Városi Rend-
őrkapitányság közreműködésével – kéri a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Belügyminisztérium segítségét. 
- A képviselő-testület szükségesnek tartja az ál-
lománytábla teljes feltöltését és stabilitását, mely 
ne csak a nyári turisztikai szezonra korlátozódjon, 
hanem egész évben folyamatosan biztosítsa a tele-
pülés közrendjét-közbiztonságát. 
- A képviselő-testület felhívja a fi gyelmet a 
megbotránkoztatást okozó cselekmények (uzso-
ra, drog, futtatás, stb.) visszaszorítására, az ezzel 
kapcsolatos megelőző munka hatékonyságának 
növelésére. 

- A nyári vízi turizmus biztosítása érdekében a 
képviselő-testület továbbra is igényli, hogy a vízi-
rendőrök tartózkodjanak a nyári szezonban hajó-
jukkal együtt Abádszalókon. 
- A képviselő-testület örömmel nyugtázza a 
polgárőri tevékenység megszervezését, további 
működését. 
- Abádszalók Város Önkormányzata kéri az 
idegenforgalmi szezonra vonatkozóan a készen-
léti rendőrség Abádszalókra történő vezénylését, 
melyhez kedvezményes szálláshelyet biztosít. 

35/2011. A település 2010-es év gyermekvédelmi 
helyzetének értékeléséről szóló beszámolót elfo-
gadja és elismeri a gyermekvédelem területén dol-
gozók áldozatos munkáját.

38/2011. A tulajdonában lévő Abádszalók, Deák 
F. u. 10 sz. alatti ingatlanát (hrsz: 120) a korlá-
tozottan forgalomképes besorolásból forgalomké-
pessé minősíti át.

39/2011. A tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat 
értékesítésre kijelöli az alábbi minimum bruttó 
árakon: 
- Gyógyszertár+lakás 
Abádszalók, Deák F. u. 10 hrsz: 120 17 millió Ft
- Sportp. melletti ter. 
Abádszalók, Deák F. u. 4500 Ft/m2
- Óvoda mell. ter. 
Abádszalók, Kölcsey F. u. 3,5 millió Ft
- Abádi Portai lakótelkek (Asz, Petőfi , Ifjúság, Ka-
tona J., Rozmaring, Galamb u.) 300 Ft/m2 

Az ingatlanok vagyongazdálkodási rendelet sze-
rinti meghirdetéséről, a vevő kiválasztásáról a 
jegyző gondoskodik, az adásvételi szerződések 
aláírására a polgármester kap felhatalmazást.
Az István király út 5. sz. alatti ingatlan kapcsán a 
képviselő-testület a jelenlegi bérlővel való egyez-
tetést indítványozza, melyről tájékoztatást kér.

47/2011. A vásárok és piacok tartásának rend-
jéről szóló rendeletet-tervezetet nem fogadja el. 
Feladatként határozza meg a rendelet átdolgozását 
és annak újbóli előterjesztését.

51/2011. Meghatározta 2011. évi köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező célo-
kat.

55/2011. Meghatározta a 2011-2012-es tanévben 
tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásá-
nak, valamint az óvodai jelentkezések időpont-
ját. A 2011-2012-es tanévben tankötelessé váló 
gyermekek iskolai beíratását: a Kovács Mihály 
Általános és Művészeti Iskolában 2011. április 
11.- 2011. április 12. napjára, az óvodai jelentke-
zések időpontját: 2011. április 18.- 2011. április 
20. napjára tűzi ki.

Abádszalók Város Képviselő-testületének

2011. március 31-én tartott ülésén hozott határozatai – rövidített formában

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Terjedelmi okokból csak részleteket közlünk. A határozatokat teljes terjedelmében az Ember Mária Városi Könyvtárban és 
a Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.abadszalok.hu városi honlapon tekinthetik meg.
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A „Minden Gyerek Lakjon Jól!” - dr. Hegedűs Zsu-
zsa által vezetett - Alapítvány ez év márciusá-
ban hirdette meg adományozási programját a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek részére, 
melyben a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, legalább két gyermeket ne-
velő családok részvételére számítanak. 

Az alapítvány vetőmagokat és különböző va-
riációkban választható kisállatokat (pl. csibe, 
kacsa, malac) ajánlott fel a programban részt 
vevő családoknak.

Abádszalók önkormányzata az elsők között je-
lentkezett az alapítvány felhívására. A program 
helyi koordinátora Abádszalók város gyámha-
tósági ügyintézője, dr. Bánfi  Zsuzsanna, aki a 
helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
dolgozóival néhány napon belül felkereste a 
potenciális családokat, hogy a résztvevők ki-
választhassák a számukra legmegfelelőbb 
adomány-csomagot, majd tájékoztatásukra 
fórumot szervezett. 

A programban részt vevő 167 család április 15 
– én kapta meg a többféle vetőmagot tartal-
mazó egységcsomagokat. A magvak szétosztá-
sa önkéntesek és a Jászberényi Főiskola Abád-
szalókra kihelyezett levelező tagozatán tanuló 
szociális munkás szakos hallgatóinak részvéte-
lével történt.

Az alapítvány tájékoztatása szerint a vetőma-
gok elvetését - s annak ellenőrzését - követően 
május hónapban kerül sor a kisállatok kiosztá-
sára, melynek pontos időpontjáról a későbbiek-
ben tájékoztatják a lakosságot a szervezők.

Fábián Krisztina

AKTUÁLIS

Májustól ismét látogatható az 
ADOMÁNYHELY! 

 ( Széchenyi út 21.
szám alatt )

HOZHAT!  •  VIHET!  • CSERÉLHET!

Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat

„Minden Gyerek Lakjon Jól!”
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Tiszaigari óvodások ebédelnek. Ha Abádszalók nem jut hozzá a kintlévőségéhez, az ő ellátásuk 
is veszélybe kerülhet.

Kemény döntés:

nem fizetik tovább 
a szomszéd orvosát

TARTOZÁS | A települések közös feladatellátása miatt veszélybe került a gyermekétkeztetés a Tisza-tó több 
településén. Bár ideiglenesen született megoldás, a helyzet végleges, megnyugtató rendezése még kétséges. 
Amint azt korábban hírül adtuk, Abádszalók polgármestere, Kovács Mihály felmondta az orvosi ügyelet ellátásá-
ról kötött szerződést Tiszaburával, mert az utóbbi település több mint tízmilliós tartozást halmozott fel a szalóki 
gesztorsággal működő ügyeleti rendszerben. A három hónapos felmondási idő pedig a napokban lejárt.

2011. április 9. 19:34 Szilvási Zsuzsa 

— Az elmúlt időszakban 
több hivatalnál, illetőleg 

szakhatóságnál is jeleztem, hogy 
az immár 11,2 millió forintos ti-
szaburai tartozásállomány miatt 
nem tudjuk ellátni a kötelező 
feladatot — mondta el Kovács 
Mihály. — Időközben ugyan-
is Abádszalók tartozása is több 
mint 15 millió forintra duzzadt a 
gyermekétkeztetésre vonatkozó-
an. Április 5-én, az adósságren-
dezési eljárás előtti utolsó fi zetési 
felszólítást kaptunk a szolgáltató-
tól. A gyermekétkeztetést végző 
cég ügyvezetője jelezte, hogy 
amennyiben Abádszalók nem fi -
zet, április 11-től nem biztosítja a 
szolgáltatást. Ebben a helyzetben 
azonban nem csupán a város mű-
ködőképessége, hanem Tiszaigar 
és Tiszaszőlős óvodai gyerme-
kétkeztetése is veszélybe kerül-
hetett volna, mivel Abádszalók 
gesztorságával működik a Hat 
Szín Virág Óvoda is, amelynek 
tagintézménye a tiszaigari és a 
tiszaszőlősi óvodai egység.

Rengeteg egyeztetés és tárgya-
lás végeredményeként most 
átmeneti megoldás született. A 
napokban Tiszaburán megindul 
az adósságrendezési eljárás. 
Abádszalók vezetése fi gyelem-
be véve és méltányolva a kiala-
kult tiszaburai körülményeket, 
továbbra is biztosítja az orvosi 
ügyeletet Tiszaburán a bíróság 
által kijelölt pénzgondnok fellé-

péséig. A döntés pedig az ottani 
pénzügyi gondnokkal folyta-
tott és a Kormányhivatal által 
moderált jövőbeni egyeztetés 
eredményétől függ. Az abád-
szalóki, tiszaszőlősi, tiszaigari 
gyermekétkeztetés helyzetére 
is született ideiglenes válasz. 
A szolgáltató — bár szintén 
rendkívül nehéz pénzügyi hely-
zetben van — megértve a kiala-
kult helyzetet, egyezségre jutott 
Abádszalók vezetésével. Így a 
város részletekben térítheti meg 
tartozását. 
— Mindez azonban csak ideigle-
nes problémakezelés. Amennyiben 

Abádszalók nem jut hozzá a 
kintlévőségéhez, úgy nem tud az 
étkeztetést végző szolgáltatónak 
sem fi zetni, valamint az ügyeleti 
szolgáltatást sem tudjuk biztosí-
tani — tette hozzá Kovács Mi-
hály. — Mert hiába a kötelező 
önkormányzati feladatellátás, ha 
nem tudjuk az orvosokat kifi zet-
ni, vagy ha nem tudjuk az ügye-
leti autót tankolni. Ekkor azon-
ban az abádszalóki összevont 
orvosi ügyeleti rendszerben már 
a tiszagyendai, illetőleg a tisza-
roffi  orvosi ügyelet ellátása is 
veszélybe kerülhet a tiszaburai 
mellett.

A kormányhivatal közvetít 
— A kormányhivatal a felmerült 
probléma megoldása érdekében a 
felek között egyeztető, közvetítő 
szerepet is kíván ellátni — mond-
ta lapunknak Korim Éva sajtófő-
nök. — A hivatal jogi osztályától 
kapott tájékoztatás szerint Abád-
szalók polgármestere a probléma 
megoldása érdekében egyeztető 
megbeszélést kezdeményezett. 
Erre várhatóan április 13-án kerül 
sor. A megbeszélésen várhatóan 
részt vesz Kovács Mihály, Abád-
szalók polgármestere, Farkas 
László, Tiszabura polgármestere, 
dr. Lengyel Györgyi kormány-

megbízott, valamint a megyei 
kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szervének 
és Törvényességi Ellenőrzési 
és Felügyeleti Főosztályának 
munkatársai. A kormányhivatal 
részéről a jogszabályi keretek kö-
zött tájékoztatják a jelenlévőket a 
kötelező önkormányzati feladat-
ellátás jogi hátteréről, a hétvégi 
ügyeleti ellátás nem biztosítása 
esetén az önkormányzatokat ter-
helő kötelezettségekről, Tisza-
bura Önkormányzata esetében 
pedig a várható adósságrendezési 
eljárás megindítását követő eljá-
rási rendről. 

AKTUÁLIS
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– Hogyan kerültél településünk-
re és milyennek találod a mun-
kádat?
– 2010 decemberében jelentkeztem 
Abádszalókra, idén január 1-től 
dolgozom itt, mint gyámhatósági 
ügyintéző. Munkám nagyon ös-
szetett, rengeteg jogszabályi háttér 
ismeretére van szükség szakszerű 
végzéséhez. Szerencsére nagyon 
sok segítséget kapok Ágitól (dr. 
Barta-Golyha Ágnes), ami jelen-
tősen megkönnyíti az egyes ügyek 
megismerését, átláthatóságát.
– Úgy tudom, korábban nem 
ilyen munkakörben dolgoztál. 
Milyen végzettséggel rendelkezel 
és korábban mivel foglalkoztál?
– 1998-ban Debrecenben a KLTE- 
n (ma Debreceni Egyetem) vé-
geztem orosz nyelv és irodalom 
szakos tanárként. Később, immár 
munka mellett jelentkeztem az 
ELTE jogi karára, ahol 2009-ben 
avattak jogi doktorrá.
Az első munkahelyem Budapes-
ten volt, ahol egy középsúlyos 
értelmi fogyatékos gyermekek 
otthonában dolgoztam nevelőta-
nárként. Nagyon szerettem ezt a 
munkát. Délutánonként foglal-
koztam az otthonban élő gyere-
kekkel; a tanulásban és a napi ru-
tin kialakításában segítettem őket, 
emellett gyakran kirándultunk 
velük. A gyerekek között több 
Down-szindrómás is volt, akikkel 
még énekkart is szerveztünk.
Ezután egy évig enyhe fokban sé-
rült gyerekek otthonában dolgoz-
tam, szintén nevelőtanárként. 
Édesapám halála után hazakerül-
tem Bánhalmára és Kunhegyesen, 
a Kunhegyesi Általános Iskola, 
Alapfokú, Művészetoktatási In-
tézmény és Szakiskolában kezd-

Ismerjék meg Ismerjék meg 
dr. Bánfi Zsuzsannát!dr. Bánfi Zsuzsannát!

tem dolgozni. Hét éven keresztül 
humán tantárgyakat és jogi isme-
reteket tanítottam. Időközben szü-
letett két gyermekem, GYES után 
Tiszaburára kerültem a Polgár-
mesteri Hivatalba, ahol szociális 
ügyintézőként tevékenykedtem. 
Ezután nyújtottam be pályázato-
mat, Abádszalókra.
– Mesélnél röviden a családod-
ról?
– Két kicsi fi am van, mindkettő 
óvodás. Velük és férjemmel élek 
Tomajmonostorán.
– A munkától kicsit eltávolod-
va: mi a kedvenc szabadidős 
tevékenységed? Két kisgyermek 
nevelése, a munkahely és a ház-
tartási teendők mellett bizonyára 
te sem dúskálsz szabadidőben.
– A szabadidős programjaink a 
gyerekek születése óta jellegükben 
átalakultak. Korábban gyakran 
jártunk kirándulni, több alkalom-
mal voltunk külföldön. Az utób-
bi időben előnyben részesítjük a 
gyerekprogramokat, a családdal 
szívesen megyünk moziba, szín-
házba. Ami igazán feltölt egy-egy 
fárasztó nap után, az a kertészke-
dés; nagyon szeretem a virágokat, 
a velük való foglalatosságokat. 
Olvasni is nagyon szeretek, bár 
igazán arra tényleg nagyon kevés 
időm jut mostanában.

– Mi az, amit szívesen olvasol, 
van-e kedvenc zenéd, fi lmed?
– Filmek közül leginkább a kosz-
tümös, történelmi kalandfi lmeket 
kedvelem. Irodalmi érdeklődésem 
pedig – valószínűleg orosz tanári 
végzettségemből is adódóan – a 
XIX. századi orosz regények, ver-

sek felé irányul. Szívesen hallga-
tok zenét, ezen belül kedvenceim 
a musical-ek, orosz népzenék.
– Kedves Zsuzsa! Köszönöm szé-
pen a bemutatkozást és további 
jó munkát kívánok neked itt ná-
lunk!

Fábián Krisztina

Abádszalókon a gyámhatósági 
feladatok ügyintézője 
– dr. Barta-Golyha Ágnes távol-
létében – dr. Bánfi Zsuzsanna. 
Megkértem őt, meséljen kicsit 
életéről, munkájáról.

Értesítem kedves Betegeimet, hogy a gyermekorvosi rendelőbe

Egészséges rendelés indul

Időpontja: kedd 9:30-tól 11:30-ig
A rendelés csak előzetes bejelentkezés alapján működik, 

és ingyenes.

Egészséges rendelésre beteg gyermek nem hozható!

A rendelés az alábbi esetekben vehető igénybe:
• nem kötelező védőoltások beadása

• óvodai, bölcsödei igazolások kiadása
• táborozási, üdülési orvosi igazolások kitöltése

• krónikus betegségek gondozása, étrendtanácsadás
• vérnyomás, vércukormérés, testsúlykontroll, állandó gyógyszerek 

hatásának kontrollálása
• lelki, pszichés problémák megbeszélése

• minden olyan orvosi tanácsot igénylő eset, 
amely hosszabb időt vesz igénybe

Dr. Matus Mária
gyermekszakorvos

Időpontkérés: 
06-30/482-811 
06-59/355782

HÁZUNK TÁJA
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I. Tisza-tavi Duatlon
Abádszalók, 2011. május 14.
Rendező: Magyarországi Magiszter Alapítvány

Időpont:  2011. május 14. 07:00 – 14:00. 
 (Rossz idő esetén május 15.)

Távok: két korcsoportban és nyílt kategóriában:

• II. korcsoport 2-8-1 km – futás 2 km: Abádi 
kikötőnél a gátkoronán – kerékpározás 8 km: 
Abádi kikötőnél a gátkoronán – Nagykunsági 
Főcsatorna zsilipjéig és vissza a Füzes Camping 
parkolójáig, futás 1 km: Tisza-tó Strand.

• III. korcsoport és nyílt kategória - futás 4 km: 
Abádi kikötőnél a gátkoronán - 4 sz. zsilip, ke-
rékpározás 14 km: Dinnyéshát - Kisköre-Abád-
szalók Füzes Camping és futás 1,5 km: Tisza-tó 
Strand.

Korosztályok: külön fi ú-leány

1.  II. korcsoport: 2000-2001-ben vagy később 
születettek

2.  III. korcsoport: 1998-1999-ben születettek

3.  Nyílt kategória: 1997-ben vagy korábban szüle-
tettek

 Fiatalabb versenyző magasabb korosztályban 
indulhat, idősebb versenyző a fi atalabbak 
között nem versenyezhet.

Díjazás:
• Minden kategória 1-3. helyezettje érem, kupa és 

egy hetes táborozás Debrecen környékén

• Minden kategória 1. helyezettje részére kerék-
pár

• Minden kategória 4-10 helyezettje tárgyjuta-
lomban részesül (pl. kerékpáros kulacs)

• Minden induló rajtszámmal ellátott pólót, frissí-
tőt, ebédet kap

Nevezés:
• A rajtszámmal ellátott pólók elkészítése miatt 

előzetesen 2011. április 30-ig, e-mailben a 
km-iskola@freemail.hu címen. Összesen 200 fő 
versenyző nevezését fogadjuk el.

Információ: Balogh Gyula, tel: 06 20/669 44 68

Program: 2011. május 14. (szombat) 

7:00-8:00 Gyülekező, helyszíni nevezés (200 főig) 
az Abádi Kikötő felhajtójánál. (Kerékpárok 
behajózása. Büfé, mosdó a kikötőben áll ren-
delkezésre)

8:00 – 8:30 futamok beosztása, eligazítás (2 táv)

9:30 Rajt. Mindhárom kategória egyszerre. A III. és a 
nyílt kategória 100 m előnnyel indul.

10:00-tól II. korcsoport folyamatos célba érkezése 
a Füzes Camping parkolójába

11:00-tól III. és nyílt kategória folyamatos célba 
érkezése a Füzes Camping parkolójába

12:00-13:00    Ebéd

13:00 Eredményhirdetés (Füzes Camping parkolója)

Részvételi feltételek: 
•  A versenyen azok vehetnek részt, akik a 

versenyre időben leadják a nevezési lapot és 
elfogadják a részvételi feltételeket. 

•  A 4-es öblítőtől Dinnyéshátra való átkeléshez 
hajót a rendezők biztosítanak. Két időmérés 
összesített eredménye szerint rangsorolunk. 
(futás + kerékpározás és futás). Az átkelés ideje 
nem számít bele az időbe.

• A 16. életévét be nem töltött versenyzőknek a 
mentőmellény viselése kötelező! Mentőmel-
lényt a rendezők biztosítanak.

• A szabályok be nem tartása a versenyből való 
kizárást von maga után.

• 14 évnél fi atalabb résztvevők esetében szülői 
nyilatkozat arról, hogy a kiskorú a versenyen 
részt vehet.

• Kerékpárt előzetes igény bejelentése esetén 
biztosítunk

• Műszaki hiba esetén tartalék kerékpárt a 2 km 
–ként elhelyezett frissítő állomásokon biztosítunk

• Kerékpáros védősisak viselete nem kötelező, de 
ajánlott

Abádszalók, 2011. április 12.

Szervező Bizottság

Szeretettel várunk minden sportolni vágyót, aki szeretné aktívan eltölteni a május 14-ei szombatot 
a Tisza-tó partján. A verseny során futva, kerékpározva megkerüljük az Abádszalóki-medencét.

Ve
rs

en
yk

iír
ás

NYÍLT VERSENY

tömegsport verseny
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Nevezési Lap 
 

I. Tisza-tavi Duatlon 
 
 

Leadási határidő: 2011. április 30. (előzetes egyeztetés esetén, a helyszínen is lehet) 
E-mail km-iskola@freemail.hu Cím: 5241 Abádszalók, István király út 1. 
 
 

Név   

Kategória II. korcsoport III. korcsoport Nyílt kategória 

Település   Cím   

Telefon   Email   
 

 
Alulírott,…………………………………………… (a.n.:………................................................. 
 
sz.ig.szám:.................................,  
 
lakcím:....................................................................................), mint  
 
…………………………………………………………..………..(a.n.:........................................ 
 
 
születési hely és idő:..............................................., lakcím:......................................................... 
 
 
................................................................................) törvényes képviselője kijelentem, hogy 
hozzájárulok gyermekem részvételéhez a fenti eseményen. Az esemény nevezési lapján 
meghatározott részvételi feltételeket* ismerem, az abban meghatározott résztvevői 
kötelezettségekért gyermekem nevében felelősséget vállalok.  
 
........................................., 2011. ………………………..………………………….  
 
...........………………………….……………….  
törvényes képviselő aláírása  
 
 
 
*„Tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy az eseményen mindenki saját felelősségére vesz részt, 
felelős saját egészségi, fizikai állapotának a részvételre való alkalmasságáért.  
A nevezési lap aláírásával a résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy az eseményre 
vonatkozó valamennyi sportszabály betartásával versenyeznek. 
Megkérünk mindenkit, hogy sportemberhez méltó magatartással vegyen részt az eseményen, 
saját és sporttársai testi épségét óvja.  
A fentieket a nevezési lap aláírásával tudomásul veszem, a részvételemért felelősséget 
vállalok.” 

NEVEZÉSI LAP
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KULTÚRA

“Mégis, éppen a gondok fölismerésének és megoldásának folyamatában rejlik az 
élet értelme. A probléma a próba, mellyel elkülönítjük a sikert és a kudarcot. Gond-
jaink miatt van szükségünk bátorságra és bölcsességre, sőt gondjaink tesznek min-
ket bátrakká és bölcsekké. Végső soron ezek felelősek lelki fejlődésünkért.” 

Valójában cseppet sem hétköznapi rendhagyó irodalom órán vehettek 
részt a minap iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói. Az Ember Mária Városi 
Könyvtár „Zounok projekt II.” elnevezésű pályázatának részeként va-
lósulhatott meg ez az esemény. A rendezvénysorozat első programjá-
nak az Általános Iskola iskolakönyvtárát választottuk ki. Itt a tanulók 

irodalomrólirodalomról

„Szeretném, ha vadalmafa lennék!
Terebélyes vadalmafa;
S hogy testemből jóllakhatna
Minden éhező kis gyermek
Árnyaimmal betakarva.” 

/József Attila/

Apró kis gyermeklábak lépték át a könyvtár küszöbét egy napsütéses tava-
szi napon. 2011. április 11. Ekkor ünnepeljük Magyarországon a Költészet 
napját, mely József Attila költőnk születésnapja is egyben. Abádszalóki 
óvodások öltöztették testüket és lelküket is ünneplőbe s hozták el tavaszi 
verseiket. Minden évben együtt töltjük ezt a délelőttöt, idén már szülők is 
bekapcsolódtak a rendezvénybe. Ez az a nap, amikor is bemutathatják a 
csoportok egymás előtt, hogy milyen verseket tanultak erről az évszakról. 
Szinte minden évben csupa újdonsággal készülnek és ugyanaz a vers nem 
szólal meg kétszer. A délelőttöt egy közös énekléssel zártuk.

Költészet napjára

(M. Scott Peck: A járatlan út)

zavartalanul tölthettek el 3-3 órát Vidra-Szabó Ferenc pszichopedagó-
gus, szociológus, pszichodráma vezetővel. Az esemény célja, hogy e cél-
csoport irodalommal kapcsolatos tudása elmélyüljön úgy, hogy mindezt 
a játékvezető játékos formában tálalja. A nap folyamán a gyerekek nekik 
szóló irodalmi alkotásokat dolgoztak fel a pszichodráma módszerének 
segítségével. Ezzel a módszerrel tulajdonképpen egy önismereti fázison is 
átmennek a résztvevők. Megoldást kaphatnak önmaguk megismerésé-
re, a kapcsolataikra, az életre, a lehetőségekre, jobb probléma megoldási 
alternatívákra. A program nagyon népszerű volt a résztvevők körében. 
Ahogy ők fogalmaztak: „Hihetetlen jó volt együtt lenni, beszélgetni olyan 
dolgokról, amik bennünket foglalkoztatnak, és persze játszani is nagyon 
klassz volt!” Az eseményt mi is megörökítettük fotókkal. Íme!

Pataki Zsoltné könyvtárvezető 

kicsit másképp

Pataki Zsoltné könyvtárvezető
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AKTUÁLIS

Takácsné Karkusz Erzsébet

„Iskola, iskola ki a csoda jár oda?
………………………
….  minden ember itt tanulta
meg, hogy mennyit ér a munka.
………………………
…..  itt tanulta meg az ó-t,
hogyan kötik a csomót,
meg a d-t, meg a t-t,
emberek becsületét!”

Gyurkovics Tibor Iskola-nyitogató című verséből kiragadott gon-
dolatok csak az iskolába járó tanulókra igazak. Sajnos immár 
két családból három, - egy gyermekkorú és két fi atalkorú- ta-
nuló gyűjtött össze 50-50 igazolatlan óraszámot az iskolák-
ban.

Ezzel elveszítették a családi pótlék pénzbeli támogatását.

Mi pedig szomorúan tapasztalhatjuk, hogy vannak körünk-
ben olyanok, akik híján vannak a becsületes munkavégzés-
nek, köszönhetően szüleik ráhagyó, következetlen nevelési 
módszerének.

Viszont sokan vagyunk szülők, akik elfelejtettük 
gyermek énünket, ezért talán tanulságos lesz 
egy kicsit a gyerekek szemével látni, midőn az 
alábbi sorokat olvassuk,

Gyűrűs Istvánné: A gyermekek kérő intelmei 
szerető szüleihez - című írásában

Ne kényeztess el, mert tudom jól, 
hogy nincs mindenre szükségem, 
csupán kipróbálom, hogy mit csi-
karhatok ki tőled. 

Légy velem mindig határozott. Ez 
azért fontos, mert ezáltal érzem 
magamat biztonságban. 

Ne engedd, hogy rossz szokásokat 
vegyek fel, mert te vagy az egyet-
len, aki ezekre még idejekorán 
fi gyelmeztethetsz, és jóra tanít-
hatsz. 

Sose viselkedj velem úgy, mintha 
fi atalabb lennék, mint amilyen va-
gyok. Ezzel csak azt éred el, hogy 
nagyként próbálok viselkedni, ami 
nemigen sikerül. 

Semmiben ne javíts ki mások előtt, 
mert sokkal többet érsz el, ha 
négyszemközt megmagyarázod, 
miben hibáztam és máskor mit 
tegyek. 

Hibáimat ne kezeld bűnökként. A 
kettő összekeverése megzavarja 
bennem a fontos értékek megta-
nulását. 

Ne védj meg mindig cselekedeteim 
következményétől. Néha szüksé-

gem van arra, hogy - ha fájdalmak 
árán is - tapasztalatot szerezzek. 

Ne sértődj meg, ha hirtelen azt 
találom mondani: „nem szeretlek”. 
Szinte sose te vagy az, akit nem 
szeretek, hanem az, ami megaka-
dályoz abban, hogy kedvem sze-
rint éljek. 

Ne nagyon törődj az indokolatlan, 
apró, egészségi panaszaimmal. 
Néha csak azt szeretném elérni. 
hogy egy kicsit fi gyelj rám. 

Ne korholj állandóan. Az állandó 
zsörtölődés ellen úgy fogok vé-
dekezni, hogy süketnek tettetem 
magamat. 

Ne feledd, hogy nem mindig tu-
dom pontosan kifejezni magamat. 
Ezért tűnhet néha úgy, mintha 
nem lennék elég ,”becsületes”. 

Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok 
hozzád, mert azok nekem fonto-
sak. Ha nem válaszolsz, idővel azt 
tapasztalod, hogy már nem zavar-
lak, és máshol keresem a válaszo-
kat a kérdéseimre. 

Légy mindig következetes, mert ha 
nem vagy az, zavarba jövök és el-

veszítem a bizalmamat feléd. 

Sose mondd, hogy félelmeim bu-
taságok. Nagyon is valóságosak, 
és csak úgy segíthetsz, ha megpró-
bálsz megérteni. 

Ne viselkedj úgy, mintha tökéletes 
és tévedhetetlen lennél, mert túl 
nagyot csalódom, ha majd rájö-
vök az igazságra. 

Ne gondold, hogy elveszíted a te-
kintélyedet, ha bocsánatot kérsz 
tőlem. A becsületes bocsánatkérés 
meleg érzéseket ébreszt bennem 
irántad. 

Ne feledd, hogy szeretek kísérle-
tezni. Kérlek, nyugodj bele pró-
bálkozásaimba, mert nem tudok 
meglenni nélkülük. 

Ne feledd, hogy gyorsan felnövök. 
Biztosan nehéz velem lépést tarta-
ni, de legalább próbáld meg. 

Azt se feledd el, hogy nem tudok 
létezni szeretet és megértés nélkül. 
Ugye ezt nem kell hangoztatnom? 

Kérlek, tartsd magad jó formában, 
vigyázz magadra és légy egészsé-
ges. Mert nagyon sokáig szüksé-
gem lesz rád! 

A közelgő Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntünk minden Kedves Édesanyát!

Iskola, iskola 
ki a csoda jár oda?
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ITTHONI

Felhívás a „TE SZEDD!” hulladék-
gyűjtési akcióra

A területi közigazgatásért és választá-
sokért felelős államtitkár tájékoztatása 
szerint a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium – együttműködve a Vidék-
fejlesztési Minisztériummal, valamint az 
Önkéntes Központ Alapítvánnyal – 2011. 
május 21-én (szombaton) 8,00-14,00 
óra között országos hulladékgyűjtési ak-
ciót szervez, „TE SZEDD – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért” elnevezéssel.

A szervezők nemcsak a gyűjtésben, ha-
nem az illegális hulladék-lerakóhelyek 
feltérképezésében is számítanak az ak-
cióhoz csatlakozók segítségére.

Az „Önkéntesség európai éve 2011.” 
nemzeti program keretében a szervezők 
Magyarország eddigi legnagyobb hul-
ladékgyűjtő akciójával kívánják felhívni 
a fi gyelmet az önkéntes tevékenység és 
a környezettudatos viselkedés fontos-
ságára. Számos sikeres külföldi példa 
bizonyítja, hogy az országos akció ered-

ményessége a helyi közösségek hulla-
dékgyűjtő munkáján alapul.

Az akcióhoz a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal is csatlakozik 
és javasoljuk, hogy a hulladékgyűjtés az 
adott településen is kerüljön megszerve-
zésre.

Kérjük, hogy a településen élők, valamint 
a helyben működő szervezetek és közös-
ségek fi gyelmét is hívják fel erre a lehe-
tőségre, hogy az akcióhoz minél többen 
csatlakozhassanak.

A tisztább környezet egyik fontos alap-
eleme a vizek tisztasága, a víz pedig 
az emberi élet egyik lételeme, ezért azt 
kérjük, hogy ezen a napon elsősorban a 
folyók, patakok, tavak, csatornák, kisebb 
vizes helyek környezetének megtisztítá-
sára kerüljön sor, de természetesen más 
jellegű területek hulladékmentesítése is 
fontos lehet.

Az akcióban való részvételi szándékot 
a www.teszedd.hu online regisztrációs 
felületen lehet bejelenteni.

HIRDETMÉNY
Abádszalók Város Képviselőtestülete a   39 /2011.(III.31.) hatá-
rozatával értékesítésre kijelölte az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő alábbi Abádszalók belterületi ingatlanokat 

az alábbiak szerint:
Minimálár:

1. Gyógyszertár (100m2)+lakás (87m2)                         
Abádszalók, Deák F. u. 10. 17 millió Ft

1. Abádi portai lakótelkek
(Petőfi , Ifj úság, Katona J, Rozmaring, Galamb u.)  300 Ft/m2

2. Sportpálya melletti terület (1725m2)
    Abádszalók,  Deák F. u. 4500 Ft/m2

3. Óvoda melletti terület (877 m2)
   Abádszalók, Kölcsey F. u 3,5 millió Ft

Az ingatlanokkal kapcsolatban érdeklődni, valamint adat-
egyeztetés a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján lehetsé-

ges, ill. vételi szándékot is ide kérjük írásban 
2011. 05. 12-ig eljuttatni.

Egy ingatlanra több jelentkező esetén versenytárgyalással 
kerül a Vevő kiválasztásra.

A bérlőnek elővásárlási joga van.
(: Páldiné dr Ágoston Lívia:)

helyettes jegyző

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

Elhunytak:
Kontra Dezső 77 éves
Máté Gyula 67 éves
Nagy Péterné Képes Róza 98 éves
Perlaki Józsefné Kajla Ilona 61 éves
Nagy András 80 éves

2011. április havi anyakönyvi hírek

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy a többi környékbeli lezárt 
szemétteleppel együtt, a bezárt abádszalóki szeméttelep 
rekultivációja folyamatban van. Mint ahogy eddig sem lehetett 
volna, ez után sem lehet ott szemetet és építési törmeléket 
lerakni.
A kukába kihelyezett zöldhulladékot is elszállítja a Remondis.
Az önkormányzat tárgyalásokat folytat a jelenlegi szelektív 
gyűjtésen túl további, még hasznosítható anyagok szervezett 
gyűjtésére, melynek bevételéből a szociálisan rászorulók 
szemétszállítási díjának támogatására nyílhat lehetőség.
A város területén folyamatosan hatósági ellenőrzés folyik, aki 
bárhol illegálisan helyezi el a szemetet, építési törmeléket, 
bárminemű hulladékot, az szigorú büntetésre számíthat.

Páldiné dr Ágoston Lívia
helyettes jegyző
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„Almás bácsi” 
Abádi kikötő 
Ábrahám Tamás 
Adamecz János 
Apáczai Tankönyvkiadó 
Árvai Fotó – Törökszentmiklós 
Bacskai Gyuláné 
Bakay Brigitta – kozmetikus
Balogh Gyula igazgató úr 
Balogh Zsóka 
Balogh Zsóka – fodrász 
Bangó Tibor 
Barabásné Oláh Mariann
Barta Barna 
Barta István
Barta Márta 
Bodzás Martin 4.b 
Boldizsárné Csapka Beatrix
Bölcsőde
Brumbauer Tibor
Bukus Antalné 
Burai Krisztina 5.a 
CBA 
COOP – ABC 
Czudar Gáborné - Jutka
Csáti Imréné – Tiszaderzs 
Csikos Attiláné 
Csomorné Ferge Ibolya 
Csonka István – vállalkozó 
Csúr Judit 

Dányi János 
Dányiné Halas Mária
Dányiné Horváth Viktória
Dányiné Juhász Mária
Deme Tünde 
DIEGO – Kunhegyes 
DIEGO Tiszafüred 
DJ Nagy Krisztián 
Dr.  Bagi Imre 
Dr.  Matus Mária 
Dr.  Sinka Nándor 
Dr. Szilágyi Katalin 
Ékszerbolt – Kunhegyes 
Ember Mária Városi Könyvtár 
Fábián Krisztina 
Fehérszekér ABC 
Flamingó butik – Kunhegyes 
Fodor Imre – Fodor Torony 
Gál János – Kisköre 
Globál Kft. 
Gondűző 
Gődérné Dányi Mária 
Gyarmatiné Bajzát Ágnes 
Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat Abádszalók 
Hajdú Zsolt 
Halas Attiláné 
Hamarné Kasza Szilvia 
Havellant Judit 
Havellant Péterné 

Hubertus Vadásztársaság 
– Simon Károly
Ibolya Kertészet 
Ibolya néni „zöldséges”
Illésné Faragó Mónika 
Jelencsik Józsefné 
Jóbarát 
Juhász Emília 
Juhász Gábor gyógyszerész
Juhász István – Virágbolt 
Juhász Julianna 
Juhász Sándorné 
Kacskóné Újfalussy Valéria 
Kádár Bettina –  
Kalita Nóra 
Kasza Gábor 
Kékvarázs Kozmetika 
KÉZMŰ Nonprofi t Kft.
Kínai bolt 
Kínai shop
Kiss András 
Kiss Józsefné 
Kiss Károly – Grafo 
Kiss Katalin – Házi asszonyok 
boltja 
Kormos Attiláné 
Kovács Bt. – Temetkezési 
Vállalat
Kovács Mihály és családja 
Kovács Szilvia és Bukus Péter 

Kovács Tiborné – Baromfi  bolt 
Kovácsné Palócz Márta 
Kovácsné Pásztor Mária 
Kozár László 
Lányi Istvánné 
Lestár Mihályné 
Madarné Molnár Andrea 
Magán Erdészeti Kft. 
Majorné Mercz Szilvia 
Máté Gyula 
Mérten Ildikó 
Mérten Kata 
META Kft. 
Molnár Józsefné 
Molnár Judit 
Molnár László 
Molnár Zoltán – Purina 
Nagy András kárpitos  
Nagy János
Nagy Józsefné
Nagy Józsefné – Esztike 
Nagy Józsefné – Kunhegyes 
Nagykun-Hús Kft. - Kunhegyes 
Nagyné Sáfár Erzsébet
Nagyné Szokolai Éva 
Németh László 
Nosztalgia Ajándékbolt 
Nosztalgia Söröző 
Orbánné Kiss Judit
Paksi Szilvia 

Pál Mihályné 
Pálfi  Enikő – „iskolai almás 
néni” 
Parti Rádió 
Pataki Katalin 
Pedro Pizzéria 
Pintér Fanni 
Pócs Sándorné 
Pócsné Kovács Veronika 
Polyák Csabáné 
Pomaházi Erzsébet 
Posta 
Pusztataskony – Tópart Otthon 
Puzsoma Mihályné 
Ratkai Zoltánné
Rausz Károlyné 
Rózsa Sándor
Sáfár Erzsébet 
Sáfár Lászlóné 
Sáfárné Kleiner Erzsébet 
Sarepta Gondozási Központ 
Sinka Felícián 
Somogyi Géza 
Szabó Andrea 
Szabó István 
Szabó Péter 
Szabóné Dányi Ildikó 
Szabóné Lázár Tünde 
Szalainé Berzétei Mária 
Szelesi ABC

Szendrei Tiborné 
Szépné Bodzás Erzsébet 
– iskolai büfé 
Szilágyi István
Takarékszövetkezet – Abád-
szalók
Tamasi István 
Tamási Tamás – Tiki Tattoo 
Tarkó Pálné
Tatár Csaba
Tisza-tó Régió Ifjúságáért 
Egyesület
Torony ABC
Turai Zsolt 
UNIX – Autósbolt
Vadász Söröző 
Vajda Mária és Csáti Imre 
Varga Bálint 
Várkonyi Edit 
Várnai Istvánné 
Vas-Műszaki Kereskedés 
Végh Ambrus 
Veréb Zsolt 
Zabolai Gábor 
Zobolyák János – Tiszafüred
Zöld Wellnesház 
Zsola – NH Kft

A Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 2011. április 8-án megrendezett hagyományos jótékonysági gálaestjének támogatói

Minden szülőnek, nagyszülőnek köszönjük a szendvics elkészítéséhez beküldött alapanyagokat,  a fi nom süteményeket, tortákat valamint a segítő munkát!

AKTUÁLIS

A viharos szél április 9-én a vízre csábította a szörfösöket.  A szokásos riadólánc ezúttal is jól működött és szombat délelőtt már közel 20 fanboard-
os szerelte a deszkáját és trimmelte a vitorláját az Abádszalóki strand csúszdájának tövében. Az Egri, Debreceni, Tiszafüredi és Szolnoki szörfösök 
nem ijedtek meg a 60-70 km/órás észak-nyugati széltől, ami méretes hullámokat korbácsolt az Attila-öböl vízén, hanem kifulladásig száguldoztak, 
ugrattak a part és a szigetek között. Ezzel valójában be is indult a vízi sportok szezonja a tavon és most mindenki már csak abban reménykedik, hogy 
az idén tavasszal nem lesz árvíz és akkor a tározó késő őszi apasztásáig hódolhat a szenvedélyének.

A Tisza-tavon 
a szörfösök voltak az 

első fecskék 

Lengyel György 
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AKTUÁLIS

Majális
Gulyásfesztivál

2011. május 1. (vasárnap) 
Tomajmonostora, 

az általános iskola udvara

Délelőtt:
9:00 – 10:00 A szolnoki Alföldi Olajbányász Fúvószenekar zenés ébresztője
10:30 – 11:15 Dalma dance bemutató: kunhegyesi  és tomajmonostorai csoport

11:30 – 12:00          A budapesti Boglárka citerazenekar műsora
12:00 – 12:30        Botos Magdolna magyarnóta énekes műsora

12:00 – tól        EBÉD /gulyásleves, sült malac/

Mindenki vendégünk lesz egy tányér ebédre. 
4000 adag szürkemarha gulyás fő az üstben!

Délután:
13:00 – 13:30         Tolvai Renáta a Megasztár 5 győztese

14:00 – 14:30          A Kusza hastánccsoport bemutatója
15:00 – 15:40         Színpadon Demjén Ferenc
16:00 – 16:30  Sőtér Ági énekel
17:00 – 17:40  Színpadon Horváth Charlie
18:00 – 19:00  Zenél Nagy Krisztián
19:00 – 19:30  A Csillag születik c. műsorból a Kutyakölykök csoport táncbemutatója
20:00 – 22:00  Zenél Nagy Krisztián

A változtatás jogát fenntartjuk!
Belépő: 300 Ft

• Egész nap folyamatos tombolaárusítás 
•  Kossuth úton kirakodóvásár
• Az iskola udvarán büfé: melegszendvics, gyros, hamburger, hot-dog, 
  fagyi, jégkrém, kürtőskalács, stb.
• A gyermekeknek: csúszda, légvár, játszóház, arcfestés, kézműves foglalkozás

Aki Abádszalókról az ingyenes különjáratú busszal kíván a rendezvényre utazni, kérjük, 
április 29-ig jelezze a 06-20/950 6266-os telefonon!
A buszra felszállóktól előre kérjük a rendezvény belépő díjat. 
A tervezett buszindulások: Tomajmonostorára várhatóan 8:30 és 10:00 órakor, 
visszaindulás 18:00 és 20:00 órakor.

Ünnepeljük együtt a május 1-jét!

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. április 14-i ülésén a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 38. §. (2)-(3) bekezdései alapján döntött körjegyzőség létrehozásáról Tomajmonostora 
Községgel.

A két település vezetése közötti egyeztetés során az alábbi megállapodások születettek:
1. 2011. május 1-jét, a körjegyzőség létrehozásának kapcsán a két település közösen Tomajmonostorán ünnepli.
2. 2011. október 1-jén,  Abádszalók Város Napját a két település közösen ünnepli Abádszalókon.
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A Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 2011. április 8-án ren-
dezte meg hagyományos jótékonysági gálaestjét. Elmondhatjuk, hogy 
még a csilláron is lógtak, olyan sokan voltak kíváncsiak a gyermekek 
produkcióira. 
Igazi sztárparádénak lehettünk tanúi. Jobbnál jobb ötleteket valósítot-
tak meg magas színvonalon. Látható volt, hogy sokak munkája hozta 
létre a csodát, ami a színpadon megjelent.
Közöljük az est programját és a támogatók névsorát. A hangulatot meg 
próbálják bemutatni azon az estén készült képek. IskolagálaI. felvonás
Igazgatói köszöntő
1. 1.a és 1.b Szorgos hangyák
2. 8.o. keringő - 1. csoport
3. Papp János 2.b – mese
4. Tóth Márk 7.b – zongora
5. Nagy Dóra 6.b - zongora
6. Kertész leszek – 2.o.
7. Előképző 1.  – 1.o. néptánc
8. Citera szakkör
9. Jelenet - 7.b 
10. Puha Katalin 2.a vers
11. Alapfok 2. - néptánc – 4-6.o.
12. Queen – Radio Gaga – 3.o. – mozgásos 
produkció
13. Énekkar

II. felvonás
1. 8.o. keringő – 2. csoport
2. Ács Enikő – Kovács Enikő – Nagy Dóra 
– modern tánc
3. Előképző 2. - néptánc – 2.o.
4. Greese  - 4.a és 4.b 
5. Nagy Dóra - vers
6. Alapfok 1. - néptánc – 3.o.
7. Pom-pom tánc 6.b
8. Sarkadi Vivien 4.b – vers
9. Pátria Művészeti Iskola – néptánc
10. Harmónia Művészeti Iskola - Rajz tan-
szak – vetítés
11. UV-tánc - 6.a 
12. Pedagógus jelenet 

Fotó: Szekrényes István
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