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Zelk Zoltán:     

CSODA
Oly ismerős e táj és fönn az égen
a hold, mely most kél alkonyi fehéren,
hogy eltűnődve nézem
és faggatom magam:
hol is,mikor is láttam?-
s ujjongva felelek,
amikor rálelek
a válaszra: tegnap, egy iskolában.

Ott dülöngéltek, s éppen így, az ágak,
ott kanyargott e cérnaszál patak,
ott terelte haza a kecskenyájat
egy kisfiú a fehér hold alatt,
ott szálltak rá fűszálra és virágra
aludni térő lepkék, bogarak.

Egy tanítónő mutatta e tájat…
Mint birodalmában, úgy vezetett
A bányatelepi új iskolában-
Oly fiatal, még maga is gyerek.
De arcán oly kedves, szép komolyság,
Mint aki tudja, rábízva az ország,
Mert rá a gyerekek.

Ő mutatta nékem tegnap a tájat:
Egy kislány rajzát a faliújságon….
S mit a felnőttek mosolyával néztünk,
Itt állok most az élo, zúgó tájon…
Mert olyan szép és nagy csudát tehet
Ceruza és ecset
Egy kislány kezében,
Élo kertet ír,  élo réteket
És füvet és virágot ír a réten
És tücsöknótát és alkonyatot-
És fehér holdat az alkonyi égen! 

Az én szívemnek kedves személy egy tanár-
nő. Mindig az gondoltam, hogy nem igazán 
van tehetségem a rajzhoz, vagy ahhoz, hagy 
alkossak valamit. Nála sosem született rossz 
munka, csak olyan, amit lehetett fejleszteni a 
megfelelő technikával. Úgy gondolom ő min-
denki munkájában megtalálta a legjobbat. Még 
mindig úgy gondolom, hogy nem vagyok kivé-
teles tehetség, mégis egyre többször akad olyan 
eset, mikor dicsérik a munkám! Hálás vagyok 
neki, mert hitet adott nekem!

főiskolai hallgató

Szeretem az óvónénit, mert kedves és megen-
gedi, hogy fodrászkodjunk a hajával.

óvodás

Az én tanító nénim nagyon kedves és sokat 
dicsér. Ha valamit nem értek, akkor idejön hoz-
zám és elmagyarázza.

alsó tagozatos általános iskolás

14 és fél év. Ennyit hagytam már magam mö-
gött. Az ember minden nap tanul valami újat. Az 
első években a járást és a beszédet, később minden 
olyasmit, amire az életben szüksége lehet. A leg-
nagyobb változást az hozza, amikor egy gyermek 
közösségbe kerül, óvodába vagy iskolába. Óvo-
dában az óvónők figyelnek ránk és megtanulunk 
együttműködni. És utána jön az iskola...
Az iskola, ahol rengeteg a szabály.
Az iskola, ahol a sok gyerek és tanár együtt 
“dolgozik”.
Az iskola, ahol az együtt töltött évek meghatá-
rozó tényezők.
Mai napig emlékszem az első iskolai napomra, 
amikor a tanító néni kézen fogott és végigveze-
tett a hatalmas épületen. Amikor a betűket for-
máztam és a számokat gyakoroltam. És amikor 
először, egyedül olvastam!...
Legszebb emlékem az első osztályhoz köthető, 

hiszen akkor nyílt meg előttem a világ, akkor 
lettem végre én is “tudós”. Ha nem lett volna 
az a bizonyos év, amikor a tanító nénim terelge-
tett, talán most nem itt tartanék ahol most...
Számomra ő többet jelentett, mint egy pedagógus.
Volt Ő:
- a mosolygó nagymama
- a legjobb barát
- a szigorú anyuka
- a büszke oroszlán.
A sikereimet (anyukám mellett) mind neki, és 
a többi kedves tanáromnak köszönhetem, akik 
végig mellettem álltak, akkor is, amikor nem 
érdemeltem meg, akkor is amikor nehéz volt az 
együttlét. Köszönöm nekik, az elmúlt éveket, és 
hálás vagyok az elmúlt évekért. A boldog napo-
kért. És hálás vagyok - a nagyon fontos - néhai 
könnyekért is, amik megerősítettek lelkileg.
14 és fél év. Eltelt. Elmúlt, mint egy álom.
7 éves gyermekként léptem először az iskola épüle-
tébe, 14 éves nagylányként távozom most innen.
Köszönök mindent, drága tanáraim, csodálom 
bennetek az erőt amit sugároztok és amiből 
még magatoknak is jut.
Köszönöm, köszönöm neked kedves első kori 
tanító nénim!
Isten áldjon meg titeket, és kívánom nektek, 
hogy sokáig legyetek még ezen a pályán, erő-
ben, egészségben!!!

felső tagozatos általános iskolai tanuló

Az egyik óvónénit azért szeretem, mert igazsá-
gos és sokat táncolunk vele. A másikat meg azért, 
mert nem szigorú és tanít nekünk hittant.

óvodás

Azért szeretem a tanító nénimet, mert ked-
ves velünk és minden tanítási órát próbál játé-
kosan megcsinálni.

alsó tagozatos általános iskolás

Vallomások
pedagógusokról

Fábián Kriszti
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Én azért szeretem az óvónénimet, mert lát-
szik rajta, hogy szeret velünk lenni és jószívű. 
Szoktunk együtt menni kirándulni is.

óvodás

Életem során az egyik legkedvesebb tanárnő szá-
momra a gimnáziumi irodalom tanárom volt.
Nagyon családiasan teltek vele az órák, de e 
mellett fegyelmet is tudott tartani.
Mindig kíváncsian hallgatta a mi véleményün-
ket is egy-egy irodalmi műről és akkor is elfo-
gadta azt, ha nem egyezett meg az övével. Néha 
ő is tévedett, mint mindenki, de ilyenkor sem 
jött zavarba, hanem jókat tudott nevetni a hi-
báin. Ha bármi problémánk volt, ami miatt 
nem tudtunk az órára készülni, mindig meg-
értő volt, de következő órára megkövetelte a 
tananyag bepótlását. Megfelelően felkészített 
minket az érettségire, az általa leadott anyagból 
gyerekjáték volt a tanulás.

főiskolai hallgató

A tanító nénit nagyon szeretem, mert min-
dig hoz valami újat és érdekeset az órára és játé-
kosan tanít minket. 

alsó tagozatos általános iskolás

Azért szeretem az óvónéniket, mert ők is sze-
retnek és mindenre megtanítanak.

óvodás

Egy általános iskolai tanár volt rám nagy 
hatással. Ő volt az, aki megismertette velem, 
és még sok más emberrel is a természetet, és 
elindított a pályámon. Úgy érzem, sokat kö-
szönhetek neki, hogy eljutottam eddig. Csak 
jót tudok róla mondani: kedves, segítőkész, 
humoros, okos, bölcs. Sok diákjára nagy hatás-
sal volt. Sajnos nem tanított minket sokáig, de 
tanidőn kívüli foglalkozásokon sokat találkoz-
tunk. Leginkább az tette jó tanárrá (a fentebb 
felsorolt tulajdonságain kívül), hogy szerette 
azt, amit csinált.

főiskolai hallgató

Az én tanító nénim kedves és sokat törődik 
velünk. Ha idegen szó hangzik el, elmagyaráz-
za, mit jelent. Amikor leckét ad, azt azért teszi, 
hogy okosabbak legyünk.

alsó tagozatos általános iskolás

Nagyon nehéz megfelelő szavakat találni a 
pedagógus méltatására.

Olyan tanárról írok, aki 3 évig tanított tör-
ténelmet. Eleinte tartottam tőle, de az óráin 
megtapasztaltam, hogy ezt a nem is olyan köny-
nyű tantárgyat milyen szeretettel és odaadással 
ismertette meg velünk/velem. Igaz szigorúan 
megkövetelte az anyag tanulását, de órái vicce-
sen jó hangulatban teltek el. 8.-ban pályaválasz-
tás előtt tőle kértem tanácsot. Nagy örömmel 
segített biztatott a választásban. Most 10.-es 
vagyok, humán pedagógiai szakközépbe járok. 
Úgy érzem az Ő útmutatása bizalma és szerete-
te nélkül nem mertem volna ebbe az iskolába 
jelentkezni. Tudom, hogy nem vár érte köszö-
netet mégis: Tanár Úr Köszönöm!!! 

középiskolás

Nagyon szeretem az óvónénimet, mert 
kedves meg jó és szépen mondja a mesét.

óvodás

A tanító nénit azért szeretem, mert mindig 
boldog, sokat nevet és nem szokott hangosan 
kiabálni. Sokat játszik velünk és még azt is tud-
ja, milyen fárasztó az iskola!

alsó tagozatos általános iskolás

Tisza-tavi Ki Mit Tud
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Abádszalók Város Képviselőtestülete az államház-
tartásról szóló 1992. évi  XXXVIII törvényben, va-
lamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetését az 
alábbiak szerint módosítja. 

 1.§
BEVÉTELEK
1.) Állami hozzájárulások előirányzata 
15.251.600.-Ft-al növekszik ezen belül:
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása             
   -  228.000.-Ft
Központosított támogatás   + 6.958.800.-Ft
Működésképtelen önkorm.egyéb támogatása                  
   + 5.000.000.-Ft
Céljellegű decentralizált támogatás  + 3.520.800.-Ft  

2.)  Önkormányzatok sajátos működési bevétele 
2.663.000.-Ft-al növekszik ezen belül: 

Hely i adó bevétel   
- Idegenforgalmi adó  + 1.182.000.-Ft
- Magánszemélyek kommunális adója  + 
747.000.-Ft
- Pótlékok    + 239.000.-Ft
- Egyéb adó bevételek  + 495.000.-Ft

3.) Pénzmaradvány:összege   - 7.955.000-Ft
Működési célú pénzmaradvány  - 2.816.000.-Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány  - 5.139.000.-Ft

A költségvetés bevételi főösszege 9.959.600.-Ft-al  
2.117.593.053.-Ft –ra növekszik.

2.§
KIADÁSOK
1.) Működési és fenntartási kiadásunk előirányzata 
6.561.593.- Ft-tal növekszik, ezen belül:
Bér kiadás   + 26.296.000.- 
Munkaadókat terhelő járulékok  - 22.717.407.-

Dologi kiadás   + 4.989.000.-
Pénzeszköz ádás non-profit szervnek  - 2.128.000.- 
Szociálpolitikai feladatok + 122.000.-
         
2.) Felhalmozási célú kiadások előirányzata  
3.522.600.-Ft-al növekszik
Beruházási célú kiadás  + 3.520.800.- 
Beruh.c.pe.átadás államh.kívülre  + 1.800.-
          

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, 2011. április 28.

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

Abádszalók Város Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l6. §. (1) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló – 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. 
§-ában foglalt rendelkezés alapján az önkormány-
zat 2009. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet 
alkotja:

A rendelet hatálya
1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az 
önkormányzat költségvetési szerveire és a Cigány va-
lamint a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatra.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. 
évi költségvetésének teljesítése

2. §.
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve 
a Cigány és Ruszin Kisebbségi Önkormányzatot is – 
2010. évi költségvetési teljesítésének
- bevételi főösszegét  1.701.821 ezer forintban
- kiadási főösszegét  1.697.073 ezer forintban, 
Finanszírozási műveletek nettósítása utáni teljesí-
tett költségevetési
-  bevételi  főösszegét  1.424.865 ezer forintban 
-  kiadási főösszegét  1.650.004 ezer forintban
hagyja jóvá. 
/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 
zárszámadását és pénzmaradványának jóváhagyását a 
11/2011. (IV. 19.) határozatával fogadta el, az 1/A 
táblázatban foglaltak szerint.
/3/ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  2010. évi 
zárszámadását és pénzmaradványának jóváhagyását a 
18/2011. (IV. 07) határozatával fogadta el, az 1/B. 
táblázatban foglaltak szerint. 

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
3. §.

/1/ Az önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési 
bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és fenntartá-
si cél szerinti részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza.
/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 
bevételeinek teljesítése 717 ezer Ft, kiadásainak telje-
sítése 681 ezer Ft, pénzmaradványa 36 ezer Ft. 
/3/ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 
bevételeinek teljesítése 94 ezer Ft, kiadásainak telje-
sítése 0 ezer Ft, pénzmaradványa 94 ezer Ft.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
4. §.

/1/ Az önkormányzat teljesített működési és fenn-
tartási kiadásainak előirányzatát a képviselő-testü-
let az alábbiak szerint hagyja jóvá, a 2. sz. táblázat 
szerinti részletezésben főbb jogcímenként, valamint 
a 2 sz. mellékletben intézményenkénti és szakfelada-
tonkénti részletezésben.

Működési és fenntartási kiadások teljesítése:
   1.131.143 ezer Ft
- személyi jellegű kiadások 
   542.005 ezer Ft (2. sz. táblázat)
- munkaadókat terhelő járulékok
   126.907 ezer Ft (2. sz. táblázat)
- dologi jellegű kiadások
   462.231 ezer Ft (2. sz. táblázat)
- támogatások, pénzeszköz átadások
   2.546 ezer Ft.   (2. sz. táblázat)
- működési célú támogatásértékű kiadás
   6.476 ezer Ft (2.sz. táblázat)
- működési célú kölcsön - ezer Ft (2.sz. táblázat)
Felhalmozási és felújítási kiadások teljesítése 
   590.647  ezer Ft   (4. sz. melléklet)

/2/ A kiadások között szereplő egyéb tételek:
- működési célú hitel és kamat  35.022 ezer Ft
- ÁFA befizetés  9.745 ezer Ft
- pénzforgalom nélküli kiadások - 24.717  ezer Ft
- előző évi állami hj. elszámolás 11.106 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átadás -  ezer Ft      
/3/ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal mű-
ködési kiadásait 194.353 ezer Ft-ban  hagyja jóvá, a 
3. sz. melléklet szerint.
/4/ A képviselő-testület az önkormányzati mérleg fő-
összegét 4.365.726 ezer forintban, a 6. sz. táblázat: 
szerinti részletezésben elfogadja.
/5/ Az önkormányzat által adott közvetett támoga-
tások összegét 1.465 ezer Ft-ban a 10. sz. táblázat 
szerint hagyja jóvá.
/6/ Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettség és 
hitelállományát lejárat, hitelezők, és cél szerinti bon-
tásban a 3. sz. táblázat szerint fogadja el.
/7/ Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mér-
legét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, az egy-
szerűsített pénzmaradvány kimutatását, a 6. 7.  8, sz. 
táblázatoknak megfelelően fogadja el.
/8/ Az önkormányzatnak a 3, sz. táblázatban részle-
tezett hitelek állományán túl további több évre szóló, 
hosszú lejáratú kötelezettsége 38.276 ezer Ft , melyet 
a 12. sz. táblázatnak megfelelően fogadja el.

III. PÉNZMARADVÁNY
5. §.

/1/ Az önkormányzat 2010.évi gazdálkodása során 
keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 5. és  
8. sz. táblázatban részletezett – helyesbített pénz-
maradványa  3.282 ezer Ft, melyből:

Felhalmozási célú maradvány: 3.152 ezer Ft.
Működési célú maradvány: 130 ezer Ft

Abádszalók Város Képviselő-testületének 11/2011. ( IV.29.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének 12/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010.(IV.15.),12/2010.
(VI.10.),13/2010.(VIII.26.),14/2010.(VIII.16.),    15/2010.(IX.23.),17/2010.(XII.07.)sz. rendeletével mó-
dosított  1/2010.(II.11.) rendeletének módosításáról.

Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról.
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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.

Finanszírozási műveletek miatt  -339.679 ezer Ft
Összesen:   - 336.397 ezer Ft

Működési célú maradvány: 130. ezer Ft, melyből 36 
ezer Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 94 ezer 
Ft a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat pénzmarad-
ványa.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §.

/1/ Abádszalók Város Képviselő-testülete az önkor-
mányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
az előterjesztés és a mellékletek szerint jóváhagyja.
/2/ Abádszalók Város Önkormányzatának 2010. évi 
egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentését, 
mérlegét, pénzmaradvány- és eredmény kimutatását 
az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvveze-
tési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII.24.) Korm. rendelet 45/B. §. valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. §. 

rendelkezéseinek megfelelően kell közzétenni.
7. §.

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2011. április 28.

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

1. §
A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Abádszalók város közigazga-
tási területén állandó, vagy eseti jelleggel tartandó 
piacokra és vásárokra, valamint a vásárokat rende-
zőkre és a piacokat fenntartókra, a piac területén 
tartózkodóra, a piac működtetésével kapcsolatos 
tevékenységet folytatókra, a piacon, vásáron értéke-
sítő tevékenységet, vagy ott egyéb engedélyhez kötött 
tevékenységet végzőkre terjed ki.
(2) A piacokon és vásárokon – a magasabb szintű 
jogszabályokkal összhangban – elsősorban élelmi-
szer-ipari és mezőgazdasági termékek árusítása, vala-
mint kölcsönző, vendéglátó-ipari, helyben végezhető 
szolgáltató és javító tevékenység folytatható.
(3) A rendelet alkalmazása szempontjából a piac fo-
galma magában foglalja:
- a heti vegyes élelmiszer, élőállat, iparcikk és hasz-
náltpiacot
A vásár fogalma magában foglalja:
- az alkalmi (ünnepi) vásárt,
(4) Nem tartozik a rendelet hatálya alá a külön 
jogszabály szerint közterületen a húsvéti, karácso-
nyi, szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az 
adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban rende-
zett vásár.
(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a helyfoglalási 
engedéllyel közterületen folytatott árusításra.

2. §
A piacok, vásárok fenntartása, rendezése

(1) Az önkormányzat tulajdonában, ill. hosszú távú 
bérletében lévő piacterületeket (továbbiakban: pi-
acok) a száz százalékban önkormányzati tulajdonú 
Abádszalók Várost Üzemeltető Kft. (továbbiakban: 
Kft.) üzemelteti.
(2) Vásár, valamint piac kizárólag a kereskedelmi 
hatóság által kiadott vásár-, illetve piacüzemeltetési 
engedély birtokában üzemeltethető. Az engedély be-
szerzése az üzemeltető feladata. 
(3) A Kft. köteles a piacok üzemeltetésével, keze-
lésével, az árusítóhelyeknek, a helyiségeknek és a 
piacok használójának (továbbiakban: helyhasználó) 
kijelölésével kapcsolatos feladatokat ellátni.
Helyhasználó az, aki a Kft-vel olyan szerződéses 
jogviszonyt létesít, amely alkalmi, napi, vagy tartós 
helyhasználatra jogosít.
(4) A piacok területén lévő utak, közös használatú 
helyiségek tisztántartásáról, a szemét elszállításáról, 
az esetlegesen szükségessé váló fertőtlenítésről a Kft. 
köteles gondoskodni. 

3. §
A piacok helye és ideje

(1) A heti vegyes élelmiszer, élőállat, iparcikk és 
használtpiac
- ideje: minden héten hétfő, csütörtök és szom-
bati napokon, saját tulajdonú használtcikkek piaca 
esetén: havonta kétszer szombati napokon a hónap 
1. és 3. szombatján.
- helye: István király és Deák Ferenc útról való be-
járatról biztosított és megközelíthető 1411/1 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú terület (belső piactér)
- nyitva tartás: hétfőn és csütörtökön: 
- április 1-től október 31-ig 06.00-14.00-ig
- november 1-től március 31-ig 07.00-13.00-ig
szombaton: évszaktól függetlenül 08.00-11.00-ig
saját tulajdonú használtcikkek piaca: 08.00-11.00-ig
Állami és egyházi ünnepeken – amelyek egyben 
munkaszüneti napok is –  a piac zárva tart.

4. §
Alkalmi vásárok tartása

(1) Alkalmi, ünnepi vásár vagy piac rendezését, tartá-
sát Abádszalók Város Jegyzője engedélyezi az 55/2009. 
(III.13.) Korm. rendelet 4. § (2)-(8) bekezdései sze-
rint. Az alkalmi, ünnepi piac (vásár) nyitva tartásának 
idejére az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 8. § (1) 
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Alkalmi (ünnepi) vásárt a jegyző eseti engedélye 
alapján bármely (1) bekezdésben leírtaknak eleget 
tevő vásártartó rendezhet.
(3) Az alkalmi (ünnepi) vásár tartásának engedélye-
zése írásos kérelemre történhet.
(4) A kérelmet a tervezett vásár időpontja előtt a 
jegyzőhöz legkésőbb 15 nappal korábban kell be-
nyújtani.

5. §
A helyhasználat feltételei

(1) A piacoknak az árusításra kijelölt helye napi 
helyhasználati díj fizetése ellenében vehető igénybe. 
A napi helyhasználati területnek az igénybevételére a 
helyhasználó napi helyjegy megváltásával szerez jo-
gosultságot.
(2) Ugyanaz a hely egy napon többször is kiadha-
tó, ha azt az előző helyhasználó kiürítette. Ebben az 
esetben azonban a helyhasználó a teljes napi jegyet 
köteles megfizetni, ha a napi helyhasználat megha-
ladja a teljes árusítási időtartam felét.  A helyjegy 
másra nem ruházható át.
(3) A napi helyhasználat joga a piac nyitva tartásától zá-
rásáig tart. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet 

biztosítani több napon át a helyhasználó számára.
(4) A piacok nyitvatartási ideje alatt a helyhasználó 
napi jegyét köteles állandóan magánál tartani és az 
üzemeltető képviselőjének kérésére felmutatni. An-
nak hiánya esetén a helyhasználó köteles újból napi 
helyhasználati díjat fizetni.
(5) A piacok házirendjét az üzemeltető határozza 
meg, melyet a piac területén történő közszemlére 
tétel útján hoz az érdekeltek tudomására.
(6) A piacok nyitvatartási idejét az üzemeltető hatá-
rozza meg.
A nyitvatartási időre vonatkozó hirdetményt jól lát-
ható módon kell elhelyezni.

6. §
Szabálysértési rendelkezések

(1) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. 
(XII.28.) Kormányrendelet 79. §-a alapján:
a) Aki a vásár és piac fenntartására, jellegére, he-
lyére és idejére vonatkozó szabályokat megszegi, hat-
vanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
b) Aki vásáron vagy a piacon a jogszabály megsze-
gésével árusít vagy szolgáltató tevékenységet végez, 
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
c) Az a) és b) bekezdésben meghatározott szabálysértés 
miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Abádszalók, 2011. április 28.

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

   1. számú melléklet
Abádszalók Város Önkormányzatának

……../2011. (V. 01.)  rendeletéhez
VÁSÁRI ÉS PIACI HELYPÉNZ DÍJSZABÁSA

Abádszalók Város Képviselő-testületének 13/2011. (V. 1.) önkormányzati rendelete

a piacok és vásárok tartásának rendjéről rövidített változat

	 Megnevezés																	 Mérték-	 Fizetendő	
  egység díj
1. Állatok:  
 nyúl db 125
 kacsa,liba,pulyka db 50
 vágócsirke,tyúk,gyöngytyúk db 25
 szárnyas vad db 70
	 pelyhes	baromfi	 db	 10
 díszmadár, galamb db 20
 hal, hal árusítás tartályból m2/nap 80
2. sátorban, bódéban, pavilonban és 
	 minden	egyéb	helyen	történő	árusítás	 m2/nap	
        - piacon  180
        - vásáron  300
3.	 járműről	történő	értékesítés	esetén	
	 a	jármű	által	elfoglalt	terület	 m2/nap	 100	

A fizetendő díjak a mindenkori ÁFA-t magukban foglalják.
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Abádszalók Város Képviselő-testülete 2011. április 14-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában.

Abádszalók Város Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének határozatai - rövidített formában

62/2011. (IV. 14.) számú képviselő-testületi határo-
zat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2011. évi támogatásra vonatkozó 
igény benyújtásáról

1. Abádszalók Város Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 87. 
§ -ának bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. 
törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a to-
vábbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt 
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok támogatására.

2. Abádszalók Város Képviselőtestülete az önhibá-
jukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormány-
zatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi

I. a.) a települési önkormányzat lakosságszáma 
2010. január 1-jén 4594 fő.

II. a.) a települési önkormányzat helyi adó bevezeté-
séről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 59.000 
ezer forint összegű bevételt tervez.

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési ren-
deletét 76.482 ezer forint összegű működési célú 
hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. 
és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) 
bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső ha-
tárát.

V. a.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kö-
telező könyvvizsgálatra kötelezett. 

63/2011. (IV.14.) számú képviselő-testületi határo-
zat: Abádszalók Város Képviselőtestülete a 71/2010.
(VII.30.) forgóeszköz hitel igénybe vételéről szóló 
határozatát az alábbi 7.) ponttal egészíti ki:

7.) Abádszalók Város Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a 2809/108. hitelszámú, 40 millió Ft 
összegű fejlesztési célú hitel fedezeteként a további 
ingatlanok bevonásra kerüljenek.

64/2011. (IV. 14.) számú képviselő-testületi határo-
zat: Körjegyzőség létrehozásáról. 

1. Abádszalók Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 38. §. (2)-(3) bekezdései alapján kör-

jegyzőséget hoz létre Tomajmonostora Községgel. 
2. A körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapo-
dást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

3. Abádszalók Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felhatalmazza Kovács Mihály polgármes-
tert a melléklet szerinti megállapodás aláírására, és a 
szükséges teendők ellátására. 

A megállapodásban meghatározott szabályzatok elő-
készítéséért felelős: Páldiné Dr. Ágoston Lívia helyet-
tes jegyző. 

Határidő: 2011. július 1.

65/2011. (IV.14.) számú képviselőtestületi határozat 
Az AVÜSZ Kft éven belüli folyószámla hitelkeret-
ének 5 millió Ft-tal történő emeléséhez, az ehhez 
szükséges kezességvállaláshoz való hozzájárulásról

1. Abádszalók Város Képviselőtestülete hozzájá-
rulását adja az Abádszalók Várost Üzemeltető Kft 
jelenlegi 25 millió Ft összegű folyószámla hitelkere-
tének 5 millió Ft-tal tö rténő növeléséhez. 
2. A hitelkeret visszafizetésének biztosítására kész-
fizető kezességet vállal. 

67/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határo-
zat: a 2010. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról.

Abádszalók Város Képviselőtestülete az Önkormány-
zat 2010. évi ellenőrzési jelentését jóváhagyja. 

68/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határo-
zat Abádszalók Várost Üzemeltető Kft. üzleti tervé-
nek jóváhagyásáról. 

Abádszalók Város Képviselő-testülete az Abádszalók 
Várost Üzemeltető Kft. 2011. évi üzleti tervét meg-
tárgyalta, s azt a jegyzőkönyv melléklete szerint jó-
váhagyja. 

69/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi határo-
zat: A Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 
Alapító Okirata módosításának jóváhagyásáról.

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testü-
lete a Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 
Abádszalók, István király út 1. szám alatti önkor-
mányzati intézmény Alapító Okiratát a melléklet 
szerinti formában és tartalommal jóváhagyta.

70/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határo-
zat: A Hat Szín Virág Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hat Szív Virág Óvoda Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát megtárgyalta és azt jóváhagyta. 

71/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat: Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Ala-

pítvány 1992. november 14. napján egységes  szer-
kezetbe foglalt Alapító Okirat módosításáról és az 
Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalásának elfogadásáról.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete egyhangúlag (6 igen szavazattal) úgy 
határozott, hogy az Abádszalók Kultúrájáért és 
Sportjáért Alapítvány 1992. november 14. napján 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az aláb-
bi pontjaiban módosítja:

1.) Az alapító okirat I/1. pontjában az alapítókra 
vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint mó-
dosítják:  

Az alapítvány alapítói:
- Abádszalók Város Önkormányzata 
5241 Abádszalók, Deák F. út 12.sz. (képviseli: Ko-
vács Mihály 5241 Abádszalók, Nagy Sándor út 23.)
- Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 
5241 Abádszalók, István király út 1. (képviseli: Ba-
logh Gyula 5241 Abádszalók, Vasvári P. út 8/1. sz.)

 Az I/1. pontjában az alapítvány célját az alábbi 
célokkal kiegészítik:
 - általános iskolai tanulók tanév végi könyvjutalma-
zása,
- tanulók táboroztatásának támogatása,
- szakkörök, művészeti körök működésének támo-
gatása,
- iskolai rendezvények szervezése, tanulmányi verse-
nyek lebonyolításának támogatása, jutalmazások.

2.) Az alapító okirat  III. fejezet 6/A. pontjából tör-

lésre kerül az utolsó mondat.

Ugyanezen pontban a bankszámla feletti rendelkezés 
az alábbiak szerint módosul:

A bankszámla felett Szekrényes István kuratórium 
elnöke és Kocsis Jánosné kuratóriumi tag (titkár) 
együttesen jogosult rendelkezni.

3.) Az alapító okirat III. fejezet B. pontjának máso-
dik bekezdés második mondata az alábbiak szerint 
módosul:
A kuratórium határozatait nyílt szavazással a jelenlé-
vők létszámához viszonyított egyszerű többséggel hoz-
za.
4.) Az alapító okirat III. fejezet B. 6. pontjának a 
Kuratórium tagjaira vonatkozó része az alábbiak sze-
rint módosul:

A kuratórium tagjai 5 évre az alábbiak: 
Szekrényes István kuratóriumi elnök 5340 Kunhe-
gyes, Jósika út 1/a.
Kiss Pál András kuratóriumi tag 5241 Abádszalók, 
Damjanich út 46.
Polyák Csabáné kuratóriumi tag 5241 Abádszalók, 
Régiposta út 25.
Nagy János 5241 Abádszalók, Régiposta út 26.
Tóth Tibor kuratóriumi tag 5241 Abádszalók, Fü-
redi út 7/c.
Szabó Rozália kuratóriumi tag 5241 Abádszalók, 
Bajcsy-Zs. E. út 42.
Fazakas László kuratóriumi tag 5241 Abádszalók, 
Széchenyi út 38.
Kocsis Jánosné kuratóriumi tag (titkár) 5241 
Abádszalók, Csalogány út 7.



8

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK

5.) Az alapító okirat III. fejezet B./8. pontjának első 
bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
Az alapítvány gazdálkodását az alapítók, törvényességi 
felügyeletet az ügyészség gyakorolja az alapítvány felett.

Alapítók az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem 
érintik.

Az alapítók az 1992. november 14. napján aláírt 
Alapító okiratot az 1997. március 21., a 2003. szep-
tember 25. és 2011. április 28. napján elfogadott 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják.

Jelen Alapító Okirat módosítást az alapítók, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és ér-
telmezés után helybenhagyólag aláírják.

6.)   Az Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
teljes szövege a határozat mellékletét képezi.

A módosítással felmerülő költségeket az alapító viseli. 

7.)   Az Alapító Okirat módosítására és a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat alá-
írására a Képviselő-testület meghatalmazza Kovács 
Mihály polgármestert. 

72/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határo-
zat: A Le Chéque Déjeuner Kft. ajánlatának meg-
tárgyalásáról.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja, hogy az önkormányzat megfe-

lelő szociális ellátásait adómentesen adható utalvány 
formájában nyújtsa az ügyfelek számára. 

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete támogatja a Le Chéque Déjeuner Kft. mellett 
más utalványforgalmazók megkeresését, a legjobb 
ajánlat érdekében. 

Felelős: Páldiné dr. Ágoston Lívia helyettes jegyző
Határidő: 2011. június 30.

73/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat a KEOP-6.2.0/A/09-11 ,,Fenntarthatóbb élet-
módot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintaprojektek”, „II. Házi és 
közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt” 
c. pályázat benyújtásáról

1.) Abádszalók Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete támogatja a KEOP-6.2.0/A/09-11 
,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetősé-
geket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintapro-
jektek”, „II. Házi és közösségi komposztálást népsze-
rűsítő mintaprojekt” c. pályázat benyújtását.
2.) A pályázni kívánt támogatás összege (95%): 10 
millió forint. A pályázatban szükséges önerő (5%) 
összegét, azaz 526.316 Ft-ot az önkormányzat 2011. 
évi költségvetése terhére biztosítja.
3.) Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete környezetvédelmi alap létrehozásáról dönt, 
amelynek kezdő összege 5.000 Ft.
Felelős: Páldiné dr. Ágoston Lívia helyettes jegyző
Határidő: következő soros ülés

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a pályázat benyújtására.

74/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határo-
zat Balogh Gyula képviselő módosító indítványának 
elfogadásáról.

Abádszalók Város Képviselő-testülete Balogh Gyula 
képviselő módosító indítványát elfogadja, mely szerint a 
határozat egészüljön ki a következőkkel: az önkormány-
zat gazdasági helyzetét, pénzügyi struktúráját érintő vizs-
gálatot indít – külső szakértő bevonásával.

75/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határo-
zat Vizsgálat megindításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete dönt arról, hogy az Önkormányzat gazdasági 
helyzetét, pénzügyi struktúráját érintő vizsgálatot in-
dít - külső szakértő bevonásával - a tudomására jutott 
információk és a könyvvizsgáló javaslata alapján. 
Felelős: Kovács Mihály polgármester
Határidő: azonnal

76/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határo-
zat: a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

Abádszalók város képviselő-testülete a polgármester-
nek a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület
5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1/17
Tel/fax: 06-59/535-357 • E-mail : tiszato.leader@gmail.com • www.leader.tiszato.hu 

LEADER Vidékfejlesztési pályázatok 
2011. 
Újabb fejezetéhez érkezett az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program keretében kezelt pályázati rendsze-
re. 2011. év folyamán minden korábbi jogcím tekinte-
tében, újabb pályázati felhívások megjelentetésére, és 
kiírására kerül sor. 
Az elmúlt időszakban több fontos döntés is született, 
úgy Irányító Hatósági, mint helyi szinten. Elkészült, és 
elfogadásra került a közeli hónapokban felülvizsgált 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, melynek végrehajtásá-
hoz, a Vidékfejlesztési Minisztérium mind két fejlesztési 
forrás keretünket kiegészítető forrással növelte meg.
Ezek alapján az UMVP III. tengelyre eredetileg megítélt 
több mint egy milliárd forinthoz, még plusz 118.837.926 
Ft-ot kaptunk, a IV. tengely LEADER közel öt százmilli-
ós forrásához 39.501.196 Ft-ot ítéltek meg számunkra. 
Ezek alapján, a jelenleg rendelkezésre álló forrásaink, 
III. tengely: 185.507.540 Ft, amely még a visszaadott 
forrásokkal akár kétszáz millió forint fölé is mehet. 
LEADER IV. tengely: 427.641.293 Ft.  Ez azt jelenti, 
hogy megfelelő nagyságú támogatási keret áll rendel-
kezésünkre, csak jó ötletekre, kidolgozott, jól alátá-
masztott és megvalósítható pályázatokra van szükség. 
 
 1. Megjelent a mikro-vállalkozások létrehozására 
és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások rész-
letes feltételeiről szóló 33/2011. (IV.28.) 33/2011. (IV. 
28.) VM rendelet, a rendelet letölthető a www.leader.
tiszato.hu weboldalunkról
A pályázat központi kiírású, és teljes egészében az 

MVH kezeli. Fontos információ: a pályázatot elektro-
nikus formában és postai úton lehet benyújtani, hátrá-
nyos helyzetű területen meg valósuló fejlesztés esetén 
az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 
35 000 000 Ft; egyéb területen meg valósuló fejlesz-
tés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de 
legfeljebb 35 000 000 Ft a vissza nem térítendő támo-
gatás. A benyújtás időpontja: 2011. június 15.- július 15. 
lehet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 
 2. Előkészítés alatt áll, és hamarosan várható 
a Turisztikai célú fejlesztések támogatása pályázati 
felhívás is. Ez is szintén központi meghirdetésű lesz, 
szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások támogatása 
és megvalósítása a cél. 
A III. tengely fent említett mindkét pályázatánál fontos 
információ, hogy a területi lehatárolások miatt, a vá-
rosok: Abádszalók, Kunhegyes, Tiszafüred területéről 
pályázatot benyújtani nem lehetséges! Ezekről a terü-
letekről, a Regionális Operatív Programokban, ágazati 
operatív programokban meghirdetett célokra lehet pá-
lyázni.
 3. A LEADER IV. tengely célterületei a majdnem 
100%-os készültségi állapotban vannak. Az IH, az utol-
só egyeztetéseket végzi, és várhatóan a hónap végével 
a kiírások is megjelennek. A Tisza-tó Térsége Leader 
Egyesület nyolc célterülettel rendelkezik a következők 
szerint: 
 • Képzések LHH 
 • Rendezvények LHH 
 • Vállalkozási alapú fejlesztés LHH, Nem LHH 
 • Közösségi célú fejlesztés LHH, Nem LHH 

 • Közösségi célú fejlesztés LHH 
 • Kis értékű rendezvények LHH 
 • Kis értékű vállalkozási alapú fejlesztés LHH 
 • Kis értékű közösségi célú fejlesztés LHH 

A IV. tengely pályázatainál újdonság a korábbiakhoz 
képest, az úgynevezett kis értékű pályázatok rend-
szere. Ezekre a felhívásokra, egy könnyített pályázati 
formanyomtatványon lehet az igény benyújtani, nincs 
pontozás, egy egyszerű döntés meghozatalával lehet a 
kívánt forrást elnyerni. Erre a kis érték miatt van lehe-
tőség, ami azt jelenti, hogy az igényelhető támogatási 
forrás – vállalkozási alapú és közösségi célú fejlesz-
tések esetében 150.000 – 1.000.000 Ft, rendezvény 
támogatás esetén 150.000 – 250.000 Ft -, lehetséges. 
Hátrányos helyzetű területen meg valósuló fejlesztés 
esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a támoga-
tás összege. 
A LEADER IV. tengelyes várható pályázatokról a www.
leader.tiszato.hu weboldalunk, a tervezett célterülete-
ink menüből tájékozódhatnak. Napközben munkatár-
saimmal személyesen is állunk rendelkezésükre iro-
dánkban: 5241 Abádszalók, Deák F. út 1/17 alatt. 8.00 
– 16.00 óra közötti hivatali időben. Hétfőn 8.00 – 18.00 
óráig tartunk ügyfélfogadást. Tel.: 06-59-535-357 

Kérem Önöket, éljenek a vidékfejlesztésre rendelke-
zésre álló forrásokkal. Kérjék információinkat, szemé-
lyesen, telefonon, vagy az interneten.

Szabó István 
Elnök
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a közfoglalkoztatásról
2011. évben

2011. évben a Magyar Köztársa-
ság Kormánya teljes mértékben 
átrendezte, illetve az előző éveket 
figyelembe véve átalakította a köz-
célú, közhasznú foglalkoztatást. A 
bérpótló juttatásban részesülőknek 
kötelezővé tette a harminc napos 
munkavégzést. Abádszalók Város 
esetében ez közel 400 főt érint.  Ez 
azt jelenti, hogy aki a helyi Önkor-
mányzattól bérpótló juttatásban 
részesül, az köteles harminc napi 
közcélú munkát végezni. Ez a mun-
kavégzés a munkavállaló részéről 
főleg napi 4 órában teljesíthető. 
Abádszalók Város Önkormányzata 
lehetőséget biztosít azon munka-
vállaló részére, aki a törvény adta 
lehetőséggel élni kíván, hogy az 

Abádszalók Várost Üzemeltető Kft. 
irányítása és útmutatása alapján 
munkát végezzen. A hangsúly itt a 
„lehetőség” szón van, ami azt jelenti, 
hogy Önkormányzatunknak nem 
kötelező az ellátáshoz szükséges jo-
gok megszerzéséhez munkahelyet 
biztosítani, azt a munkavállaló más 
munkáltatónál is megszerezheti. 
Viszont Abádszalók Város Önkor-
mányzata, mint munkáltató azt 
elvárja, hogy aki igénybe kívánja 
venni az Önkormányzat által fel-
ajánlott munkalehetőséget, az a 
munkavégzés ideje alatt munkahe-
lyén, illetve az adott munkavégzési 
területen pontos időben munkára 
alkalmas állapotban jelenjen meg, a 
rábízott feladatokat legjobb tudása 
szerint teljesítse. 

Tapasztalataink szerint az eddig 
alkalmazásban és foglalkoztatásban 
részesülők nagy része ezt meg is 
értette és a munkához való hozzá-
állása a munkáltató részéről elfoga-
dottnak ítélhető, ám volt több re-
nitenskedő is, aki sajnálatos módon 
nem az elvártak szerint teljesítette 
feladatait és kötelezettségét, attól a 
munkáltató megvonta a bizalmat, 
vele szemben szerződésbontást kez-
deményezett.
Március hónapban kezdődött a 
munkavállalók felvétele és folya-
matosan adja Önkormányzatunk 
a lehetőséget a munkavégzésre, je-
len pillanatban is mindaddig, míg 
a fent említett közel 400 fő a kor-
mány által előírt kötelező munkavi-

szonyát meg nem szerzi.
Természetesen Önkormányzatunk 
folyamatosan tartja a kapcsolatot a 
kunhegyesi Munkaügyi Központtal 
és keresi annak lehetőségeit is, hogy 
különböző programokban részt ve-
hessen és az abádszalóki lakosoknak 
munkahelyet biztosítson. Sajnos 
pillanatnyilag egyre kevesebb pályá-
zat jelenik meg, így nagyon nehéz 
hat vagy nyolc órás munkavégzésre 
lehetőséget találni. Amennyiben 
erre a következőkben lehetőség 
mutatkozik, azt Önkormányzatunk 
természetesen ki fogja használni, 
biztosítva ezzel a helyi munkanél-
küliek megsegítésére szolgáló mun-
kaviszony lehetőségét. 

Kovrig Zoltán
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Ablak a világra
A Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola a Széchenyi Terv támo-
gatásának köszönhetően 10 db interaktív táblát kapott. A tanulók és a 
tanárok lelkesen fogadták ezt az új eszközt. A korábbi felújítás és a jelen-
legi fejlesztésnek köszönhetően megváltozott az iskolai élet. A környezet 
és az informatikai fejlesztés új lehetőségeket, de új elvárásokat is támaszt 
a tanári kar és a diákokkal szemben. Közösen, egymást segítve próbálnak 
megfelelni az elvárásoknak, felven-
ni a felgyorsult tempót. A korábban 
tartózkodóbb tanulók is aktívabbá 
váltak. Nem véletlenül, hiszen az 
esetleges intellektuális hátrányaik 
csökkentek az által, hogy a digitális 
világ bennszülöttjeként jobban szót 
értenek az új technika nyelvén. Az 
interaktív táblákkal ellátott termek-
ben kitárul a világ, kitágul a szem-
léletük, hiszen időben és térben 
szabadon mozoghatnak.

Szekrényes I

Kékcinegék
Május kilencedike reggelén izgatott 
gyereksereg – óvónénikkel, dadussal 
és szülőkkel a nyomukban – igye-
kezett helyet foglalni a Poroszlóra 
készülő külön-buszban. Indulás után 
nyomban előkerültek az útra csoma-
golt elemózsiák. Mire jóllaktunk, meg 
is érkeztünk Poroszlóra. 

Csapatunk két részre osztódott; mi 
előbb gyalogos túrát tettünk a cölö-
pökre fektetett pallókon, míg a cso-
port másik része hajókirándulásra 
indult a tavon.

A gyalogút, bár 1500 m hosszúságú, 
a rengeteg látnivaló miatt nem tűnt 
fárasztónak. Sétánk során vízi- és 
ragadozómadarakat, vízi növényeket 
csodálhattunk, miközben fülünket a 
madarak éneke kényeztette. Utunkat 
rövid pihenőkkel szakítottuk meg, 
amikor betértünk a két „madárvártá-
ba”, ahol információs táblák tájékoz-
tattak minket arról, milyen madara-
kat pillanthatunk meg a környéken 
túra közben. Az út végén egy kilátóból 
gyönyörködtünk az előttünk elterülő 
látványban.

A hosszú séta után jól esett lehuppan-
ni az értünk érkező hajó üléseire és 
immár vízen utazva szemügyre venni 
a tavat annak állat-és növényvilágá-
val együtt. Élménydús kirándulásun-
kat egy kiadós fagylaltozással zártuk. 
Köszönjük, hogy mi is ott lehettünk!

A Kölcsey úti óvoda Kékcinege csoportjának 
kirándulásáról beszámolt: Fábián Krisztina 

kirándulása
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„Anyu, fényes csillag...”
Fábián Krisztina

Az óvodai csoportokban, iskolai osztályokban május hónap egy-egy 
délutánján megteltek a termek virágokat szorongató, izgatott gyere-
kekkel és velünk, a gyakran könnyekig meghatódott anyukákkal, ke-
resztanyákkal, mamikákkal. Nem számított, ha a tánclépések kicsit 
botladozóak voltak, ha az anyut köszöntő vers nem ment folyékonyan 
vagy ha a dalokba 1-1 elcsukló hang is belekeveredett: mi, édesanyák 
csak a felénk áradó szeretetet láttuk és hallottuk. Köszönjük!
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a Szalóki Óvodában
Föld Napja

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”

Hagyományunkhoz híven minden évben megrendezzük a Föld 
Napját, amely az idén abban tért el az eddigiektől, hogy az 
–óvoda iskola kapcsolatát erősítve– meghívtuk az első osztályo-
sokat, a tanító nénit és alsós munkaközösség tagjait. Meghívásun-
kat örömmel elfogadták és aktívan részt vettek programjainkban.
Olyan programokat kínáltunk, amely a szülők, családok bevonásá-
val szebbé, tisztábbá, virágosabbá varázsolta környezetünket. Ren-
dezvényünk jelszava volt:
„1 család 1 virág”.
E nap elsődleges célja a Föld Napja megünneplése az önfeledt, vidám 
együttlét, változatos tevékenysé-
gek, játékok szervezése: rajzolás, 
barkácsolás, versenyjátékok szer-
vezése, kertészkedés közösen. A 
sikeres lebonyolítás érdekében 
nagyon sok család segített az elő-
készületekben és aktívan részt vett 
a vidám, jó hangulatú délután 
megvalósításában (fűnyírás, ásás, 
kapálás, virágok ültetése, locsolás). 
Ezen a napon célunk az is, hogy 
felszínre kerüljön a környezeti ne-
velés szükségessége, fontossága, az 
e területen való példamutatás.
Ezt a szép tartalmas délutánt közös 
uzsonnázással fejeztük be, amely-
hez szintén a szülők biztosították 
a zöldségféléket. 
Még egyszer szeretnénk megkö-
szönni a szorgos kezek munkáját 
és a sok-sok virágot, növényt, zöld-
ségféléket. 

Faragóné Zsoldos Ágnes
óvó néni
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Föld Napja 
az Abádi Óvodában

A Föld Napjának megünneplése már több éve hagyomány óvodánkban. Egész 
hétre szóló témahét keretén belül bővítjük a gyermekek ismereteit, játékos formá-
ban sokat tapasztalhatnak tágabb és szűkebb környezetükről. 

Központi nevelési feladatunk a hét folyamán a természetvédelem, a szelektív hul-
ladékgyűjtés, a takarékosság és az újrahasznosítás.

Az idei Föld Napján vendégeink voltak az általános iskola elsősei és az alsós mun-
kaközösség tanítói is.

Együtt verseltünk, énekeltünk, együtt szépítettük az 
óvoda udvarát a Juhász Sándor kertésztől kapott 
virágpalántákkal. A szülők is vásároltak otthonra 
palántákat, amit otthon együtt gondozhatnak a 
gyerekekkel.

A kompetencia alapú nevelés egyik jól bevált mun-
kaformáját, a csapatmunkát alkalmazva, négyféle 
tevékenységben vehettek részt egy időben a gye-
rekek: ültethettek, szemetet szedhettek, ügyességi 
játékokat játszhattak, barkácsolhattak.

A szülők segítettek az uzsonna és a zöldségtálak el-
készítésében, a tevékenységek szervezésében.

Az idei Föld Napja is kellemes, maradandó élményt 
nyújtott kicsiknek, nagyoknak egyaránt; óvodánk pedig 
még szebb lett.

Kékcinege és Sárgarigó csoport
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Abádszalók és Tomajmonostor körjegyzőség-
ének kialakítása kapcsán a két település veze-
tése úgy döntött, hogy a május 1-jét, a két te-
lepülés közösen Tomajmonostorán ünnepli.
Különjáratú autóbuszt indított, de volt, 
aki kerékpárral, saját gépkocsival érkezett a 
szomszédolásra. A program a rossz időjárás 
ellenére maradéktalanul megvalósult. Mint-
egy háromezren vették igénybe a szíves ven-
déglátást, tekintették meg a műsorokat.
Négyezer fős bográcsban főtt a szürke mar-
hából készült gulyás, két sertés sült nyárson, 
egy üst birka főtt.
A sztárvendégek – Tolvai Renáta, Demjén 
Ferenc és Horváth Charlie jó hangulatot te-
remtettek.
A gyermekek örömmel használták az ingye-
nes csúszdát, légvárat, kapcsolódtak be a 
játszóházba, kézműves foglalkozásokba. Töb-
ben vették igénybe az arcfestést.
Vendéglátóinkkal 2011. október 1-jén, 
Abádszalók Város Napján találkozunk, amit 
a két település közösen ünnepel.

Korababa 
találkozó

A koraszülött babák nem csupán méretükben, súlyukban különböz-
nek az időben született csecsemőktől. A 36. hét előtt világra jött ki-
csik életük első heteit,  gyakran hónapjait szüleik ölelő karjai helyett 
inkubátorban töltik; édesanyjuk ismerős, megnyugtató szívhangja 
helyett a különböző orvosi műszerek pittyegéseit kénytelenek elvi-
selni. Sokan közülük kis hősként rengeteg veszéllyel, fájdalommal 
küzdenek meg életük kezdeti ( s néhányan későbbi) szakaszában.
A család szívét alaposan megcsavargatja a kicsi életéért, egészségéért 
való aggodalom. A koraszülő anyukának ünnepnappá válik, amikor 
az elkeseredéssel és reményekkel teli hetek után végre először karjai-
ban tarthatja kisbabáját. 
A szakemberek (orvos, terapeuta, védőnő) segítségnyújtásán túl a ko-
raszülött babát nevelő családok leginkább egymást tudják segíteni: 
erőt meríthetnek egymás példáiból, kisebb-nagyobb sikereiből, meg-
oszthatják egymással tapasztalataikat, gyakorlati tanácsokkal, hasznos 
információval segítik egymást a koraszülöttek gondozásával, életével 
kapcsolatos valamennyi területen. Az ilyen, un. önsegítő csoportok 
szerepe jelentős, hiszen az azonos élethelyzetben lévők érzelmileg is 
támogatják egymást.
Május 14-én, az Abádi Benedek Művelődési Házban nyolc, koraszü-
lött kisgyermeket nevelő (baráti) család találkozott. A jelenlévő kisba-
bák mindegyike – néhány hetes eltérésekkel - két éve,  Debrecenben 
született, az anyukák ismeretsége és barátsága ott köttetett.
A civil kezdeményezésként – egy abádszalóki édesanya, Máténé Esz-

ter szervezésének köszönhetően - létrejött találkozó nagyon jó 
hangulatban zajlott; amíg a szülők beszélgettek, addig a ki-

csik egymással és az otthonról hozott, a művelődési ház 
udvarán halomba összegyűjtött  játékokkal ismerkedtek, 
játszottak. Éhen sem maradt senki, köszönhetően a 
résztvevőknek, ugyanis minden család különféle fi-
nomságokkal megpakolva érkezett a programra. 
Jó egészséget kívánunk minden kis hősnek és család-

jaiknak!

Fábián Krisztina

Szekrényes I.

Majális – Gulyásfesztivál
2011. május 4.
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Varidance 
Várszínházi  fellépése

Szekrényes I.

Május 10-én a Magyarországi Magiszter Alapítvány jóvoltából egy abádszalóki 
színházlátogató különítmény tagjaként megtekintettem a Varidance - Vári Berta-
lan társulatának - előadását. Az apropó, amiért ott voltunk, az a lassan elkövetkező 
szezonnyitó ünnepségünk. Ekkor ugyanis ezzel a produkcióval – az Alapítvány ren-
dezvényeként, Leader támogatással - Abádszalókon fog vendégszerepelni a társu-
lat. A programfüzetben még más néven szerepelnek. Ez az új nevük, mely használa-
tával remélhetően sok sikeres fellépés révén válnak közismertté, sikeressé.

Az előadást nem lehetett fényképezni, ezért megpróbálom a lehetetlent - szavakba 
foglalni, amit láttam. Díszletek nélkül, jelzésszerű jelmezekben léptek fel, amelyek 
átmenetet képeztek a népviselet és a modern kor öltözete között, melyeket az egyes 
jelenetekben apró változtatásokkal tették aktuálissá. Dominált az össztánc, amit 
csoportos, vagy egyéni jelenetek színesítettek. A korok, a stílusok, a származási he-
lyek sűrűn váltották egymást táncukban. Mégis sikerült egy egységes koncepcióvá 
gyúrni az élményt. Alumíniumkannával virtuóz zenét adó zenekar, cigánytánc, 
hip hop, brék, vadnyugati pisztolypárbaj, hevederen kígyóként eltáncolt gyűrű-
gyakorlat, fátyoltánc váltja egymást. A legfontosabb azonban, amire felhívnám a 
figyelmet az, hogy sikerült nekik megtenni valami olyat, amit egy ilyen forgatagban 
lehetetlennek vél az ember – minden egyes táncos végig megőrizte személyiségét, 
amit a program elején való egyéni bemutatkozásuk során felvállaltak. Nem homo-
gén tömeg áramlott a színpadon, hanem az őszinteségük, a feltárulkozásuk révén 
legbensőbb lényegűket mutatták be. A közönséggel olyan túlcsorduló érzelmi kap-
csolatot alakítottak ki, hogy a darab végén a harmadik ráadás után állva tomboló 
közönség vastapsa nem akart abbamaradni. Az örömittas társulat egyik tagja – 
Papp Éva – különösen kedves volt a szívünknek, hiszen ő abádszalóki gyökerekkel 
rendelkezik. Mátyus Irénke leánya. Szurkoljunk neki!

Ha egy kompromisszumok nélküli világszínvonalú produkciót szeretne látni, jöjjön 
ki hozzájuk június 25-én 20 órakor aTisza-tó Strandra. Nem fog csalódni.

Tájékoztató az Abádszalóki Nyár rendezvény-
sorozat és az esti beléptetéssel kapcsolatos vál-
tozásokról.
Mint már korábban kiderült az esti rendezvények más 
helyszíneken, és más struktúrában kerülnek megren-
dezésre. A strand nappali látogatása az előző évekhez 
képest változatlan marad. A strand reggel nyolctól 
este fél kilencig tart nyitva, a bejáratnál megváltott 
karszalagokkal látogatható. Továbbra is kapható 
egész napos, diák, és délutáni belépő. Az abádszalóki 
lakosok a kedvezményes szezonbérlet megvásárlá-
sával látogathatják a strandot, melyet a Tourinform 
irodában igényelhetnek. Este hat óra után már nem 
strandbelépőt tud váltani a látogató, hanem az esti 
rendezvények (koncert, mozi, disco) látogatására 
feljogosító karszalagot, mely szalagok ára pénteken 
és szombaton 500Ft a többi napokon 300Ft. Kivétel 

ez alól az, az Abádszalókra látogató vendég, aki a 
regisztrált szállásadónál vendégéjszakát tölt el, és 
megfizeti az idegenforgalmi adót. Ő a szállásadótól 
kapott karszalaggal a hét minden napján INGYENE-
SEN látogathatja az esti rendezvényeket.
A szállásadónak nincs más dolga, mint felke-
resni a Tourinform Irodát június 5. és június 
20. között, ahol a férőhely kapacitás alapján 
a kollegák térítésmentesen átadják az egy hétre 
szóló karszalagot. A vendég érkezéskor kiegyen-
líti a számlát, megfizeti az IFA-t, és megkapja a 
befizetett adó után járó karszalagot. (hat ven-
dégéjszaka után hat karszalag jár) A vendégnek 
nincs más dolga, mint egy karszalagot a csuk-
lójára helyezni, a bejáratnál a vonalkód leolva-
sóval érvényesíteni, és fizetés nélkül beléphet a 
rendezvény helyszínre. Az érvényesített karsza-

laggal korlátlan számú ki és belépés hajtható 
végre hajnali négy óráig. 
Célszerű mindig feltölteni a szalag készletet a 
maximumra, hogy ne érjen senkit meglepetés-
ként a bejelentkezés nélkül érkező vendég sem. 
Új szalagokat úgy kaphat a szállásadó, ha az 
előző hét vendégei után befizette az IFA-t. 

FIGYELEM!
A szállásadótól kapott szalag a nappali strand-
belépésre nem jogosítja fel a vendéget!

Az a kedves kollega, aki eddig még nem volt regiszt-
rált szállásadó, de most úgy dönt, hogy szeretné az 
engedélyt megszerezni, az munkaidőben hívja a 06 
59 535-119 telefonszámot, vagy személyesen keresse 
Nagy Julianna kereskedelmi főelőadót.

A felmerült gyakorlati tapasz-
talatok és az érintett szerveze-
tek (Országos Mentőszolgálat, 
Mentők és Betegszállítók 
Országos Egyesülete) jelzései 
alapján szükségessé vált a 
19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 
módosítása annak érdekében, 
hogy ellenőrizhetőbbé és 
hatékonyabbá váljon a beteg-
szállítási szolgáltatás.
Ennek kapcsán fontosnak tart-
juk felhívni szíves figyelmüket 
néhány lényeges változásra, 
mivel az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár csak a 
vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott esetekben és 
szabályos formában elrendelt 
szállításokat finanszírozhatja. 
A kötelező egészségbizto-
sítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény 17. §-a 
szerint „(1) A biztosított – be-
utalás szerinti intézményben 
végzendő – orvosi vizsgálata 
vagy gyógykezelése, illetve 
egészségügyi intézményből 
tartózkodási helyére történő 
elbocsátása céljából jogosult 
betegszállításra,
a.) amennyiben egészségi 
állapota miatt szállítása más-
ként nem oldható meg, és a 
szállításra beutalásra jogosult 
orvos rendelése alapján kerül 
sor,
b.) a szállítás külön jogsza-
bályban foglalt kúraszerű ke-
zelés céljából történik. 

Az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV törvény 97. §-a szerint
„(1) A betegszállítás célja, 
hogy az orvos rendelése alap-
ján biztosítsa az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférést ab-
ban a – mentőápolói felügye-
letet nem igénylő – esetben, 
ha az egészségügyi ellátás 

elérhetősége másként nem 
biztosítható.
(2) Az (1) bekezdés alkal-
mazásában az egészségügyi 
ellátás elérhetősége akkor 
nem biztosítható másként, ha 
a beteg
a) szállításra szorul, de 
egészségi állapota nem indo-
kolja mentés igénybevételét,
b) csak speciális testhely-
zetben szállítható,
c) mozgásában korlátozott, 
járóképtelen, vagy egészségi 
állapota nem teszi lehetővé 
tömegközlekedési vagy más 
szokásos közlekedési eszköz 
használatát,
d) fertőzésveszély vagy 
kóros magatartása miatt köz-
forgalmú járművet nem vehet 
igénybe,
e) ellátásának eredményes-
ségét tömegközlekedési vagy 
más szokásos közlekedési esz-
köz hiánya vagy annak igény-
bevételéből eredő késedelem 
vagy más tényező veszélyez-
tetné.
(3) Betegszállítás külön jog-
szabályban foglaltak szerint a 
gyógyintézetből elbocsátott 
beteg otthonába történő szál-
lításakor is igénybe vehető, ha 
az ellátást követően
a) a beteg a (2) bekezdés a)-
d) pontjai szerinti okok miatt 
a gyógyintézetet más módon 
nem tudja elhagyni, vagy
b) a betegnek a fekvőbeteg-
gyógyintézetből az otthonába 
történő eljutása az elbocsátá-
sának naptári napján, illetve 
más esetben ésszerű időn be-
lül másként nem biztosított.
A betegek biztonsága és az 
ellátás színvonalának emelése 
érdekében 2011. július 1-jétől 
az Országos Mentőszolgálat 
(OMSZ) irányítja az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárral 
(OEP) kötött finanszírozási 
szerződéssel rendelkező be-
tegszállító szervezetek tevé-
kenységét.

A módosítás szerint beteg-
szállítás alatt a beteg otthona 
szerint illetékes területi, a be-
utaló szolgáltató telephelye 
szerinti, vagy a progresszív 
ellátás során magasabb szintű 
ellátást végző legközelebbi 
egészségügyi intézménybe 
történő szállítást, illetve az el-
látást követően onnan a beteg 
otthonába történő hazaszállí-
tását kell érteni.
Az a betegszállítási feladato-
kat ellátó szolgáltató köteles 
a területi ellátási kötelezettség 
alapján szolgáltatást nyújtani, 
amelynek területén a polgárok 
személyi adatainak és lakcím-
ének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény szerint 
a biztosított lakóhelye vagy 
tartózkodási helye van. 

A jövőben, az ügyeleti időszak-
ban – hétköznap este 22:00 óra 
és reggel 6:00 óra között, vala-
mint ünnep- és munkaszüneti 
napokon – csak azon betegek 
hazaszállítása rendelhető el a 
kórházakból, akik vizsgálata, 
kezelése az ügyelet idején 
történt meg; meghatározott 
időben végzendő kúraszerű 
kezelésre (pl. művesekezelés), 
24 órát üzemelő diagnosztikai 
vizsgálatra (pl. CT, MRI) kerül-
tek beszállításra vagy sürgős-
ségi ellátásban részesültek. 
Az új intézkedés garantálja, 
hogy az ügyelet ideje alatt a 
valóban indokolt szállítások 
időben megtörténjenek. 

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár

A Magyar Közlöny 44. számában, 2011. április 27-én megjelent 
a nemzeti erőforrás miniszter 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelete 
a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.). NM rendelet módosí-
tásárólTÁJÉKOZTATÁS

Beléptetés a nyári rendezvényekre
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Parázsó Dániel 97 éves
Vizi István 88 éves
Szabó Sándor 59 éves
Lőcse Ignácné Boda Ilona 90 éves
Molnár Jánosné Csavajda Ilona 85 éves
Sáfár Bálintné Gődér Ilona 77 éves
Takács István 97 éves
Tóth János 56 éves

Elhunytak:

Házasságot kötött:

Született:

Komáromi Éva és Nagy Zoltán 

Viktor
Havellant Judit és Vona Ferenc

Az elmúlt években megépült burkolt 
utak melletti ingatlantulajdonosok a 
gépjárművel történő biztonságosabb 
beállás érdekében burkolt kapubejáró-
kat alakítanak ki.

Felhívjuk az építtetők figyelmét, hogy 
a kapubejárók közterületre eső részére 
vonatkozóan csak a település jegyzője 
által kiadott „útkezelői hozzájárulás” 
birtokában kezdhető meg a kivitelezés, 
az abban foglaltak betartásával.  

Az útkezelői hozzájárulásra vonatkozó 
kérelmet a Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki Irodájához kell írásban benyújta-

ni, vázlatot mellékelve. Az eljárás ille-
tékköteles, melyet 2200 Ft illetékbélyeg 
formájában kell leróni.

Az eljárás során pontosításra kerül a 
bejáró helye, mérete, a közút burkola-
tához történő csatlakozás mikéntje, a 
közterületi vízelvezetés (áteresz méret, 
folyásfenék szint) és a bejáró felszínéről 
a vízelvezetés megoldása, a járdán tör-
ténő átvezetés megoldása, stb.

További információ ügyfélfogadási idő-
ben a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Irodáján kérhető.

Műszaki Iroda

2011. május havi anyakönyvi hírek

Kapubejáró építés 
szabályai

Közhasznúsági jelentés 2010 év
Abádszalók Borostyán Szociális Alapítvány

(Abádszalók, Kossuth L. út 6/B.) Adószáma: 18830479-1-16

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:
Induló vagyon összesen: 2010.01.01. 612.138,04 Ft
Bankszámla 2010. évi záró egyenleg: 602.876,00 Ft
Pénztár 2010. évi záró egyenleg:   34.951,04 Ft
Záró pénzkészlet összesen 2010.12.31. 637.827,04 Ft

Bevételek:
SZJA 1 %-a: 196.183,00 Ft
Magánszemélyek támogatása:     5.000,00 Ft
Kamat:     1.211,00 Ft
Összesen: 202.394,00 Ft

Kiadások:
Automata mosógép vásárlása: 119.900,00 Ft
Vérnyomásmérő beszerzése:     9.990,00 Ft
Lieder egyesület tagsági díja:   10.000,00 Ft
Postaköltség:        325,00 Ft
Keringető szivattyú beszerzése:   27.500,00 Ft
Banki jutalék költség terhelés – Tak.Szöv.     1.100,00 Ft
Banki zárlati díj terhelés – Tak.Szöv.     1.800,00 Ft
Szakkönyv vásárlása:     6.090,00 Ft
Összesen: 176.705,00 Ft

A propaganda tevékenységnek köszönhetően a közhasznú célú működésre kapott támoga-
tás, a SZJA 1 %-a 140 e. Ft-al növekedett az előző évhez képest.
Az alapítvány 1 magánszemélytől kapott támogatást.

Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
• Az alapítvány működési területe a Gondozási Központ, mely intézmény a Polgármesteri 
Hivatal tulajdona.
• Az alapítvány célja:
- A Gondozási Központ idős gondozottjainak életkörülményeinek javítása,
- A fenti cél elérése érdekében az alapítvány bázisának növelése, szakmai eszközének 
javítása,
- A magasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása,
- A Gondozási Központ helyiségeinek, bútorzatának és felszerelésének javítása, esztétikus 
lakókörnyezet létrehozása,
- A lakók kulturált szabadidő eltöltésének biztosítása, kirándulások szervezése,
- Társintézmények felkutatása, kapcsolattartás biztosítása.
• A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében a bentlakásos otthon lakói részére vásá-
rolt automata mosógépet, keringető szivattyút, és szakkönyveket szereztünk be.
• Az alapítványnak fizetett alkalmazottjai nincsenek. A vezető tisztséget betöltő személyek 
társadalmi munkában, szabadidejük terhére végzik tevékenységüket.
• Az alapítványi vagyonnal való gazdálkodást a 4 tagú kuratórium kezeli és gondozza a 
kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint.
• Adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk határidőn belül (KSH, APEH).
• Tartozása nincs a Vám- és Pénzügyőrség, Állami adóhatóság, Önkormányzati adóható-
ság, Illetékhivatal, és egyéb szervezet felé.
• Közüzemi költségei nincsenek.
• Hitelállománya nincs alapítványunknak.
• A SZJA 1 % felajánlás fogadására propaganda tevékenységet végez.
Abádszalók, 2011. január 03.

Közalapítvány Kuratóriuma

Budapest	mellett	már	országszerte	tíz	megyében	érhetőek	el	a	FŐGÁZ	
szolgáltatásai	az	egyetemes	szolgáltatásra	jogosult	fogyasztók	számá-
ra.	A	szolgáltatási	terület	kibővítésével	egyidőben,	a	jelenlegi	és	jöven-
dő	fogyasztók	minél	színvonalasabb	kiszolgálása	érdekében	a	társaság	
új	ügyfélszolgálati	irodákat	nyitott,	illetve	fiókirodákban	biztosítja	a	
lehetőséget	a	személyes	ügyintézésre.	Több	vidéki	város	esetében	az	
ELMŰ	és	az	ÉMÁSZ	irodájában	kényelmesen,	egy	irodában	intéz-
hetik	az	ügyfelek	a	villamos	energiához	és	a	föld-gázszolgáltatáshoz	
kapcsolódó	ügyeiket.	A	FŐGÁZ	április	második	felétől	telefonon,	
e-mailben,	postai	úton,	interneten	és	immár	országszerte	24	ügyfél-
szolgálati	irodában	áll	személyesen	is	az	ügyfelek	rendelkezésére.

A	FŐGÁZ	jász-nagykun-szolnok	megyei	személyes	ügyfélszolgálatá-
nak	elérhetőségei:
Szolnok, Sóház u. 1. fszt. 2.

Nyitva	tartás:	 hétfő:	10.00–20.00	
	 szerda:	8.00–16.00
	 kedd,	csütörtök,	péntek:	8.00–14.00

Központi	elérhetőségek:
	 Levelezési	cím:	1439	Budapest,	Pf.	700
	 E-mail	:	ugyfelszolgalat@fogaz.hu
	 Honlap:	www.fogaz.hu
	 Telefonszám:	(06-40)	474-474
	 Hívható:	hétfő,	kedd,	szerda,	péntek:	8.00–18.00	
	 csütörtök:	8.00–20.00	

Vidéken is  ügyfélszolgálati 
irodákat nyit  a FŐGÁZ
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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

Abádszalók Város Önkormányzatának 
környezetvédelmi rendelete többek kö-
zött előírja, hogy az ingatlantulajdonos, 
vagy a használó köteles gondoskodni 
az ingatlan előtt a kiépített út széléig 
(zöldsáv, járda, vízelvezető árok), földút 
esetén az utca közepéig terjedő terület 
(saroktelek esetén mindkét utca felől) 

tisztántartásáról (kaszálás is!), a sze-
mét eltávolításáról.

A fentieket figyelmen kívül hagyó ese-
tekben jelentős bírsággal járó hatósági, 
vagy szabálysértési eljárásra kell számí-
tani a mulasztóknak.

Műszaki Iroda

Közterület tisztántartási
kötelezettség

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 29/2007. (XII. 29.) rendelet-
tel módosított első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról szóló 
14/2007. (IV. 1.) rendelet alapján a támogatás iránti kérelmek 
beadási határideje 2011. május 31.
Bővebb felvilágosítás az 59/535-118-as telefonszámon, illetve 
személyesen dr. Varga Anitánál a polgármesteri hivatal földszinti 
irodájában kérhető. Kovács Mihály

polgármester

ÚJDONSÁG!!!!
Ha egyszerűen szeretnél szép és tartós 

körmöket válaszd a 
ZSELÉS LAKKOZÁST, 

mely olyan egyszerű, mint a lakkozás 
és kb. 3-4 hét a tartóssága!!

Pataki Katalin • 06/30-488-13-50
Abádszalók, piac tér 4. 

(coop abc-vel szembeni lottózó emeletén)
Bejelentkezés telefonon vagy személyesen!

Kéz - és lábápolás, 
műkörömépítés, 
szolárium

Naptárfotó pályázat
Az	E.ON	Energiaszolgáltató	 tavalyi	naptárfotó	pályázata	
nagy sikert aratott, mintegy 25000 szavazat érkezett az 
alkotásokra.	Ekkor	 született	 az	elhatározás,	hogy	hagyo-
mányt	 teremtenek	 belőle,	 minden	 évben	 más-más	 téma	
köré építve meghirdetik a pályázatot.
Ezúttal	 az	 egyes	 településeken	megrendezett	 ünnepekről	
várnak alkotásokat.
Örökítsék	meg	a	rendezvény	hangulatát,	az	ünnepi	alkal-
makat és pályázzanak!
Szólhat	a	kép	bármilyen	rendezvényről,	eseményről,	ün-
nepekről,	amely	 jelentős	 szerepet	 tölt	be	a	 település	éle-
tében.
A	fotókat	április	26-tól	tölthetik	fel	a	honlapukra	a	követ-
kező	módon:
•	Regisztráljanak	a	www.eon.hu/fotopalyazat oldalon
•	Adják	meg	a	szükséges	adatokat	és	töltsenek	fel	legalább	
3 db képet.
•	Kérjük,	ügyeljenek	arra,	hogy	kizárólag	a	részvételi	sza-
bályzatban	megadott	méretben	és	formátumban	töltsenek	
fel	képeket,	ellenkező	esetben	nem	tudják	elfogadni	a	pá-
lyázatot.
A	közzétett	 fényképekre	 bárki	 szavazhat,	 aki	 a	 honlapra	
látogat.	A	legtöbb	voksot	szerző	pályamű	az	E.ON	2012-
es	falinaptárának	címoldalára	kerül,	az	egyes	hónapokhoz	
tartozó	fotókat	pedig	zsűri	választja	ki.	Értékelik	a	szok-
ványostól	eltérő,	egyedi	látásmódú,	különleges	hangulatú	
fényképeket.
A kiválasztott képekhez értékes díjak társulnak, ráadásul a 
két ajándékot a nyertesek maguk választhatják ki! 
A	pályázaton	való	részvételfeltételeit	és	a	további	részlete-
ket megtalálják a www.eon.hu/fotopalyazat oldalon.

Az Abádszalóki Hírnökben 
megjelentetett hirdetések árai a következők:

1/8 oldalon megjelenő apróhirdetés közületi 2000 Ft + ÁFA, 
magánszemélynek 1000 Ft + ÁFA 

1/4 oldalon megjelenő hirdetés közületi 3000 Ft + ÁFA, 
magánszemélynek 1500 Ft + ÁFA
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I. Tisza-tavi Duatlon

I. Tisza-tavi Duatlon néven nagy siker t arató rendez-
vénynek adtunk otthont május 14-én. A debreceni köz-
pontú Magyarországi Magiszter Alapítvány szervezésé-
ben, a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület támogatásával 
valósult meg, a három korcsoportban, 85 indulót számláló 
verseny. Az új kezdeményezés nagy siker t aratott. Nem kis 
megterhelés kerékpározás után futni, főleg tétre. A tét pedig nem is 
volt kicsi, hiszen a helyezettek közép kategóriájú kerékpárt, 
egy hetes ingyenes üdülést nyertek. Nem csak a ver-
senyzők érezhették jól magukat, hanem a kísérők 
is. Erről a Tiszai Vízirendészeti Kapitányság és 
a Tisza-tavi Vízimentő Egyesület gondosko-
dott. A duatlonnal párhuzamosan megren-
dezett szezonnyitó ünnepségük keretében 
meghajóztatták a vállalkozó szellemű érdek-
lődőket. Igyekezetük nyomán - a jókedvtől 
a szem, a vir tuóz fordulóktól a ruha nem 
maradt szárazon. A nap is mosolygott ránk.

Szekrényes István
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