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Abádszalóki Nyár 2011. szezonnyitó
A jól induló, de a zivatar által megza-
vart V. Abádszalóki Kompér Fesztivált 
követően a vízparton a Magyaror-
szági Magiszter Alapítvány szervezé-
sében „Ritmus a Tisza-tavi Nyárban” 
címmel zajlottak az események. Az 
időjárás ekkor kegyes volt, mert ci-
pőkanállal ugyan, de két zápor közé 
befért a megnyitó műsora. A Vári 
Bertalan által megkoreografált kö-
zös produkcióban felléptek a Kovács 
Mihály Általános és Művészeti Iskola 
táncosai, a Kusza hastánccsoport és 
Vári Bertalan társulata.  A talpalávalót 
a Kerekes Band szolgáltatta, akik a 

tűzijátékot követően önálló koncer-
tet adtak, aminek az eső miatt hamar 
vége szakadt. Ekkor vette kezdetét az 
éjszakai élet, aminek fő központja az 
ekkor induló discó volt. Az est rend-
bontás nélkül zajlott le, igazolva a 
part üzemeltetés új koncepciójának 
életképességét. 

A június 25-i szezonnyitó alkalmá-
ból 1.375 fi zetővendég és 330 szál-
lásadói csuklópánttal rendelkező, 
vélhetően Abádszalókon megszálló 
turista látogatta, a Tisza-tó Strand 
Élményközpontját.
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Tisztelt Abádszalókiak!
A „termálprojekt” állásáról az 

utóbbi tíz esztendőben több alka-

lommal beszámolt a mindenkori 

vezetés. Mi, az Önök támogatá-

sának köszönhetően hivatalba 

lépő önkormányzat a gazdasági 

programunkban a termálra vo-

natkozóan az alábbiakat ígértük:

„Nyilvánosságra hozzuk 

Abádszalók lakossága számára 

a „termál projekt”-tel kapcso-

latos fontosabb információkat. 

Azon leszünk, hogy visszasze-

rezzük az elherdált 9 hektáros 

termál területet.” 

A termálprojekt állásáról az alábbiakat tu-
dom jelenteni Abádszalók lakosságának: A 
termálprojekt áll. Nem megy, nem működik. 
Soha nem is működött. Az egész egy „színlelt” 
ügylettel, „színlelt apporttal1”  indult, majd tíz 
esztendőn keresztül tévedésben tartották az ön-
kormányzatot illetve Abádszalók lakosságát. 
Az ügylet „színleltségét” nem Kovács Mihály 
állítja, hanem szakértői vélemény, a Fővárosi 
Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság ítélete.

2001-ben Abádszalók Város Önkormányzata 
gazdasági társaságot hozott létre az MXD Kft.-
vel. Abádszalók adta a részvénytársaságba a 9 
hektáros területet 2 termálkúttal, míg a kft. egy 
erudíciót. (Erudíció: egy dokumentáció, szellemi 
termék.) Abádszalók területét 300 millió forint 
körüli értéken, míg a kft. erudícióját kb. 700 
millió Ft értéken apportálták. Az apport után 
áfát szerettek volna visszaigényelni, azonban 
az APEH kiutalás előtti ellenőrzést végzett, 
amely végül perrel zárult. 

A perben a szakértői vélemény ekképpen 
szól: „az erudíció becsült értéke 25.000.000.-Ft 
és 35.000.000.-Ft közé tehető. Eszmei értéke 

A termálprojekt állásáról
több példányban történő értékesítése esetén 
példányonként 250.000.-Ft és 350.000.-Ft közé 
tehető, szemben a számlát helyettesítő ok-
mányon feltüntetett 685.400.000.-Ft nettó és 
171.350.000.-Ft áfa tartalommal. Ebből követ-
kezően a kibocsátott számlát helyettesítő ok-
mány tartalmilag nem hiteles, és nem helytálló, 
szabályszerű bizonylatnak nem minősül. Nem 
hiteles bizonylatra viszont nem lehet áfa levo-
nási jogot alapítani. Ennek megfelelően a felek 
közötti jogügylet az ellenérték tekintetében a 
bíróság olvasatában is színleltnek minősül.” 

A több százmilliós erudícióról kiderült: hogy 
ugyan  „a dokumentum számottevő ismeretet 
tartalmaz egy üdülőhelyi szálloda megvalósí-
tásával, üzemeltetésével és továbbfejlesztésével 
kapcsolatban, azonban a megállapításai álta-
lános ismeretek szintjén mozognak. Az erudí-
ció magával az Abádszalókon megvalósítandó 
komplexum konkrét kérdéseivel nem foglalko-
zik. Nem nyújt segítséget a szálloda építészeti, 
tervezési koncepciója, belső berendezésének 
kialakításához. A vizsgált anyag semmiképpen 
nem tekinthető részletes instrukciókat tartal-
mazó üzemeltetési kézikönyvnek.”

Az „apport ügylet az ellenérték tekintetében 
színlelt. Az „erudíció” vételára ugyanis érték-
aránytalan módon került meghatározásra, 
ennek rejtett indoka az aránytalanul magas el-
lenérték alkalmazásával az Első rendű felperes 
feltőkésítése, illetve az áfa visszaigénylése volt.”

Legfelsőbb Biróság „egyébként teljes körűen 
osztja azt a jogerős ítéleti megállapítást is, 
mely szerint az apporttal kapcsolatos ügylet 
nemcsak a forgalmi érték tekintetében, ha-
nem az apport megvásárlása alapjául szolgá-
ló ügylet kapcsán is színlelt volt.”

Mindezeknek a 
következményei 
Abádszalókra 
nézve:

A színlelt ügyletből eredően az önkormány-
zatot kár érte, hiszen hosszú éveken keresztül 
jóhiszeműen bízott abban, hogy a részvény-
társaság rendelkezik a beruházás megvalósí-
tásához szükséges eszközökkel, és az erudíció 
apportálása, annak könyvvizsgáló által történő 
jóváhagyása is megerősítette abban a téves fel-
tevésben, hogy a részvénytársaságba apportált 
9 hektáros ingatlanon megvalósulhat az elvárt 
beruházás.

Ehhez képest az ingatlan pillanatnyilag végel-
számolás alatt álló társaság vagyonába tartozik, 
jelenleg már részben végrehajtás alá van vonva 
a részvénytársaság és az erudíciót apportáló 
cég magatartására is visszavezethetően.

Nem vitatható tehát, hogy az apportáláskor az 
önkormányzatot megtévesztették, és ezzel az 
önkormányzatnak kárt okoztak. Erre tekintettel 
a jelenlegi önkormányzat kezdeményezte bün-
tető eljárás lefolytatását, az elkövetők megbün-
tetését, és keletkezett kárunk vonatkozásában 
is polgári jogi igényt jelentettünk be.

Tisztelt Abádszalókiak!
Abádszalókon 2001 óta, az un. „termál”-ra hivat-
kozva nem történt valódi turisztikai előrelépés, 
fejlesztés.

A 9 hektáros területet elherdálták, a terület nem 
Abádszalók Város Önkormányzatáé. Az ingat-
lant három részre osztották és az egyiken APEH 
végrehajtási jog van bejegyezve kb. 84 + 4 mil-
lió Ft értékben.

Több mint 6 millió Ft-os tagi kölcsönnel is támo-
gatta a korábbi önkormányzat a „színlelt” tevé-
kenységgel induló gazdasági társaságot.

További több millió forintos tartozásállományok 
terhelik az önkormányzat költségvetését egyéb 
területeken is a termál miatt. 2005. március 24-
én az akkori önkormányzat határozatlan időre 
készfi zető kezességet vállalt az AF Kft. bérleti 
szerződéséhez kapcsolódóan. A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Bíróság ítélete szerint e kész-
fi zető kezesség vállalás miatt kb. 10 millió 
forintnyi kötelezettsége van Abádszalók Város 
Önkormányzatának a KÖTIKÖVIZIG-gel szem-
ben is.

Tisztelt Abádszalóki Lakosok!
Durván megtévesztették az akkori képviselő 
testületet, folyamatosan becsapták Abádszalók 
lakosságát is! Hatalmas kár ért bennünket.
Sajnos jelen pillanatban a „termállal” kapcsolat-
ban csak ezekről a szomorú tényekről tudtam 
beszámolni Önöknek. Bízom benne, hogy visz-
szakerülhet még Abádszalók tulajdonába az a 9 
hektáros terület, amely az egyik legértékesebb 
területünk volt. Remélem, hogy azok akik meg-
tévesztettek bennünket, a bíróságon elnyerik 
méltó büntetésüket! Bízzunk az igazságszolgál-
tatásban!

Kovács Mihály polgármester

1 Az apport valamely társas vállalkozásba bevitt olyan alaptőke, amely vagyoni értéket képvisel (lehet ingatlan, ingóság vagy szolgáltatás). Az értékét és a valódiságát könyvvizsgálóval kell felméretni és hi-
telesíttetni. Az abádszalóki termál projekt esetében az önkormányzat a gazdasági társaság tulajdonába adta a 9 hektáros területet 2 termálkúttal, míg az MXD Kft. egy szellemi terméket, egy erudíciót, egy 
dokumentációt apportált.
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Támadások
Tisztelt Abádszalókiak!

Az elmúlt esztendő őszén megválasztott új 
önkormányzatot, az önkormányzat képviselőit, 
azok családtagjait az első pillanattól kezdve, 
szinte a választás éjszakájától kezdődően fo-
lyamatosan támadják. Néhány ember részéről, 
tudatosan megszervezett akciókról van szó, 
amellyel azonban mindezidáig nem kívántunk 
foglalkozni, sokkal inkább az előttünk álló ki-
hívásokra, feladatokra, pénzügyi-gazdasági 
problémákra koncentráltunk, végeztük azt a 
feladatot, amelyet a csőd elkerülése érdekében 
el kellett végeznünk. Most azonban ezek az ak-
ciók, már a Parlamentig, országgyűlési képvise-
lőnkig, Varga Mihály államtitkár úrig is elérnek. 
Úgy gondolom az ilyen szintű támadásokra már 
reagálnunk kell, mert nem a vezetés, hanem 
sokkal inkább Abádszalók jó híréről van szó.

2011. június 2-án, a www.vargamihaly.hu we-
boldalon a fórum rovatban az alábbi hozzászó-
lást tette közzé Farkas Edit:

„Tisztelt Államtitkár Úr! Abádszalóki választók 
nevében kérem segítségét, mert máshová fordul-
ni nem tudunk! Ön már sokadik ciklusát tölti, mint 
általunk választott országgyűlési képviselő, tehát 
tudnia kellett az előző önkormányzat gazdasági 
vezetésének állítólagos túlkapásairól. A jelenlegi 
testület arra hivatkozik (igaz, csak két új tagja 
van), hogy az előző vezetés jelentős adósságot 
hagyott hátra maga után. Tudom, sok mindenre 
nincs pénz, a polgármester állítólag a túlélésért 
küzd. Sajnos azt állítja, hogy a melegített vizű 
strandot nem nyitja meg az idén, mivel nincs rá 
pénz. Ezzel a lépésével viszont még jobban tönk-
reteszi Abádszalók maradék jó hírét is. Nagyon 
sok ember nem kíváncsi már a Tisza tó strandjára, 
mivel a vízbe nem lehet bemenni anélkül, hogy 
ne vágnánk el a lábunkat, úszni nem lehet a víz-
felületet szinte teljes egészében ellepő hínártól, a 
kisgyerekeket nem engedhetjük be a nyári kagy-
lópusztulások miatt, nem tesszük ki őket a fertő-
zésnek. Ezért volt mindenki számára szuper a kis 
strand, egész nyáron telt házzal működött. Azzal, 
hogy nem nyitja ki kapuit, sok sok helyi szállás-
adót hoznak még nehezebb helyzetbe a Füzes 
campinggel együtt, hiszen nagyon sok gyermekes 
család ezért a strandért jön. A helyi lakosoknak is 
ideális megoldás volt, mert nincs pénzük nyaral-
ni vinni a gyerekeket, többek között nekem sem. 
Aláírásgyűjtésbe akartunk kezdeni, hogy nyissák 
meg a strandot, de tudjuk, helyi szinten úgysem 
képesek megoldani. Tisztelettel kérem Önt, segít-
sen nekünk, hiszen nem óriási összeggel kellene 
támogatni a strand megnyitását. Remélem, hogy 
az Önbe vetett bizalmunk továbbra is töretlen 
marad és megtalálja azt a forrást, amely meg-
oldja ezt a problémát már az idén. köszönettel 
F.Edit”

A hozzászólásra Varga Mihály államtitkár úr honlapján ekképpen válaszoltam: 

„Tisztelt Farkas Edit!
Varga Mihály államtitkár úr segítségét kéri, mert „máshová fordulni már nem tudnak”. Sajnálom, 
hogy nem kerestek meg, mert azt gondolom, hogy akkor személyesen részletes tájékoztatást 
tudtam volna az üggyel kapcsolatosan adni. (Zárójelben jegyzem meg, hogy az abádszalóki szál-
lásadókat nyilvános fórumokon 4 alkalommal, az Abádszalóki Nyár rendezvénysorozatban tevé-
kenykedő „parti” vállalkozókat 3 alkalommal, Abádszalóki Szállásadók és Vendéglátók  Közhasznú 
Egyesület tagjait 2 alkalommal tájékoztattam az abádszalóki turisztikai változtatásokkal kapcso-
latosan. Itt szinte minden alkalommal szóba került a melegített vizű  strandfürdő megnyitásának 
kérdése is.)

Az országban egyedülálló módon Abádszalókon melegített(!!!) vizű strandfürdőt üzemeltettek. 
Sajnos a melegített vizű strandfürdő megnyitását jelenleg több műszaki-technológiai probléma 
is akadályozza:

• a gépészet állapota (felújítási költség)

• a medencék állapota (felújítási költség)

• a víz melegítése gázfűtéssel (üzemeltetési költség)

Ezek közül jelenleg a legnagyobb problémát az üzemeltetési költség jelenti. Ugyanis ma már 
gázzal üzemeltetni a strandot csak hatalmas veszteséggel lehet. Tehát hiába az „egész nyáron 
telt házzal működött” kijelentés, sajnos a strand csak a veszteséget termelte. Ezt a veszteséget 
pedig annak a kft.-nek, amely hónapok óta a dolgozóinak sem tud teljes bért fi zetni – az egyéb 
pénzügyi nehézségeket most nem említve - nem lehet felvállalnia. (A gázfogyasztás a fürdőben, 
a korábbi esztendőkben 40.000 m3 körüli volt. A gáz ára 2001-ben: kb. 36 Ft/m3, 2011-ben: kb. 130 
Ft/m3. Egy rövid számítással: míg 2001-ben 40.000 m3 gáz kb. 1.440.000 Ft-ba került, addig ugyan-
ezen mennyiség 2011-ben 5.200.000 Ft-ba. A kettő közötti majd’ 4 millió forint különbséget nem 
tudja a „telt ház” kitermelni, a strandot üzemeltető kft. pedig kigazdálkodni.)

Mi lehet a megoldás?

A megyei önkormányzattal (a létesítmény tulajdonosával) egyeztetve pályázati forrással – a meg-
újuló energiák hasznosításával – szeretnénk fejleszteni úgy a strandot, hogy az biztonságosan és 
gazdaságosan legyen üzemeltethető. Reményeink szerint jövő nyárra már egy felújított, korszerű 
technológiával működő strand várja a kedves vendégeket.

A Tisza-tó szabadvízi strandjának, amely egyébként Kelet-Magyarország legnagyobb szabadvízi 
strandja, a vízminősége a legutóbbi ÁNTSZ vizsgálatok szerint is kiváló. (A szabadvízi strandról 
csodálatos légifotó érhető el államtitkár úr honlapján is.)

A strandhoz kapcsolódóan az éjszakai szórakozási lehetőségeket is bővítettük: minden nap prog-
ram várja az Abádszalókra látogatókat, sőt MINDEN RENDEZVÉNY INGYENES*. (A programfüzetünk 
elérhető itt: http://www.abadszalok.hu/2011 .) Reméljük, hogy ezek a módosítások elnyerik a ven-
dégek tetszését és összességében ez majd kedvez az abádszalóki szállásadóknak is. A visszajelzések 
alapján ez tűnik valószínűnek, hiszen a szezonnyitó rendezvényünkre, június 25-re az interneten, a 
http://www.facebook.com/abadszalok oldalon egy hét alatt már több mint ezren jelentkeztek be!

Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről:

Nem árultunk zsákbamacskát, hiszen a választási időszakban a gazdasági programunknak a legelső 
pontja az volt, hogy megpróbáljuk elkerülni a csődhelyzetet. Gyakorlatilag minden nap az adósságren-
dezési eljárás ellen is küzdenünk kell. Szerencsére jónéhány segítőnk van ebben a munkában: említhe-
tem itt pl. hat településről több mint 160 munkatársunkat, kollégánkat, akik – sajnos – immár több al-
kalommal sem kapták meg az elvégzett munkájukért a bérüket teljes összegben. Mégis nap-mint-nap 
tisztességesen elvégzik a munkájukat. Államtitkár úr - azt gondolom - tisztában van az Abádszalóki Ön-
kormányzat gazdasági helyzetével, mindennapos küzdelmeinkkel. Személyes találkozásaink alkalmá-
val mindig ez a fő téma. Támogatásáról többször biztosított bennünket, illetve a települést. Ez tavalyi 
év végén az ún. ÖNHIKI-is pályázatnál „forintosítva” is megmutatkozott. Most ismét egy ilyen döntésre 
vár az ország számos önkormányzata, így mi is. A remélt támogatás azonban a kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó tartozásokat hivatott rendezni (pl. E-on, Tigáz, és a gyermekétkeztetés számlái). Ezt az eset-
leges támogatást nem fordíthatjuk pl. „önként vállalt feladatra” - (veszteséges) strandüzemeltetésre.

Tisztelt Farkas Edit!

Bízom abban, hogy sikerült megnyugtató választ adnom fölvetésére. Amennyiben nem, bármikor 
szívesen állok a rendelkezésére!

Tisztelettel:

Kovács Mihály”
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• Bár az önkormányzat jelenleg rendkívül ne-
héz pénzügyi helyzetben van, óriási áldozatok 
árán (lásd. fél havi fi zetések) mégis próbál tal-
pon maradni, megkísérli az adósságrendezési 
eljárást elkerülni.

• Nem ez az önkormányzat volt az, amely az 
un. termál projektben „színlelt apportálással” 
(lásd. a legfelsőbb bíróság ítéletét a Termálpro-
jekt állásáról c. cikkben) elherdálta Abádszalók 
több százmillió Ft-ot érő legértékesebb ingat-
lanát. (Amely ingatlanra jelenleg 84+3 millió Ft 
APEH tartozás jelzáloga van bejegyezve.)

• Nem ez az önkormányzat volt az, amely a tíz 
esztendőn át ígért és meg nem valósult termál 
projekthez kapcsolódóan több millió Ft kötele-
zettséget vállalt. 

• Nem ez az önkormányzat vállalt készfi ze-
tő kezességet az AF Kft. bérleti szerződéséhez 
(„termához”) kapcsolódóan. A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Bíróság ítélete szerint e kész-
fi zető kezesség vállalás miatt kb. 10 millió 
forintnyi kötelezettsége van Abádszalók Város 
Önkormányzatának a KÖTIKÖVIZIG-gel szem-
ben. 

• Nem ez az önkormányzat volt az, amely – 
a szerencsére – meg nem valósult, fenn nem 
tartható „pláza” és egyéb létesítmények ötletét 
dédelgette úgy, hogy több tízmillió Ft-ot költött 
tervekre és tanulmányokra.

• A jelenlegi önkormányzat a példátlanul 
szorító, nyomasztó gazdasági környezetben 
próbál meg minden napot „túlélni”.  Ez az önkor-
mányzat az, amely Abádszalókot fenntartható 
pénzügyi-gazdasági pályára fogja állítani.

Kovács Mihály

polgármester

Alois Weiss
Köztisztviselőként dolgozik Ausztriában, Bludenz 
városában. 54 éves. Nős, egy gyermekük van. 

Amatőr festőművész. 20 éve fest. Tájképekkel, 
csendéletekkel foglalkozott, 4-5 éve próbálkozik 
a modern festészettel. Kiállítása volt Lichtenstein 
Vaduz városában, Vorarlberg tartományban Bregenz 
Feldkirchben, és Bludenzben, szülővárosában. A fe-
lesége svájci állampolgár, zürichi. Ott is rendeztek 
festményeiből kiállítást.

Korábbi években családjával nyaralt Abádszalókon. 
Nagyon tetszik neki a környék. Elhatározta, ha lesz rá 
lehetőség, akkor felajánl részünkre is egy kiállítást, 
amely turisztikai látványosságként szolgálhat. Hoz-
zánk most a legújabb modern alkotásait hozta.

2011. június 24-én 17 órakor

az Abádi Benedek Művelődési Házban 
nyílt meg

Alois Weiss 
osztrák festőművész kiállítása 
A kiállítást Sabrina Kovács nyitotta meg, aki 

a festő szomszédja, és akit 2005-ben Tirol 
Tartomány szépének választottak.

A kiállítás 
2011. augusztus 28-ig tekinthető meg.

Kedd-vasárnapig 10-12-ig, 
valamint 14-17 óráig.

Mindezek után még az alábbiakra szeretném felhívni a támadók fi gyelmét:

„Solus, Solanum, Salocum” – napfény, kompér, Abádszalók – szlogennel 2007. június 30-án indítottuk útjára a 
nagy sikerű kezdeményezést, amely turisták százait vonzza Abádszalókra.

Június 25-én 10-16 óráig az „útilapuval” ellátott turisták járták a várost. Felkeresték azt a 16 „nyitott portát”, ahol a 
háziak kompérból készült ételekkel várták a betérőket. 

A magyaros vendéglátásról, városunk jó híréről, a következők gondoskodtak:

V. Abádszalóki Kompér Fesztivál

A rendezők: Abádszalók Város Önkormányzata, Abádszalóki Szállásadók és Vendéglátók  Közhasznú Egyesülete, Abádszalók Várost Üzemeltető Kft., Abádi 
Benedek Városi Művelődési Ház, Abádszalók Idegenforgalmáért és Falusi Turizmusáért Egyesület, 

A fesztivál támogatói: Tűzvirág Alapítványt, Szalóki Szolgáltató Kft, Perge Attila Abádszalók Idegenforgalmáért és Falusi Turizmusáért Egyesület

Szekeres Adrien 2011. 
június 24-én este 
10 órakor, az Origó 
zenekar koncertje 
közben lépett fel az 
Abádszalóki Nyár 
fesztivál színpadán.

1., Csillaghúr Népdalkör
2., Faház Motel
3., Tóthné Hadnagy Helga, Abádi Major
4., Simon Zoltánné
5., Krupáné Varga Anna
6., Molnár Istvánné
7., Puzsoma Miklósné
8., Robinson Étterem
9., Sáfár Miklósné
10., Borostyán Apartmanház
11., Bíró Józsefné
12., Lucky Luke Pizzéria
13., Bárka Büfé
14., Zöld Wellness Ház
15., Rév Apartman
16., Füzes Étterem
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Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtes-
tülete a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. LXV. 
tv. 16.§. (1) bekezdésében, valamint a „környezet 
védelmének általános szabályairól” szóló 1995. LIII. 
tv. 58. §. (1) bekezdésében foglaltakra fi gyelemmel a 
„Környezetvédelmi Alap”-ról és annak kezeléséről az 
alábbi rendeletet alkotja.

1.§.
A rendelet célja

(1) Abádszalók Város Önkormányzata a környezet-
védelmi feladatai megoldása érdekében “Környezet-
védelmi Alapot”-ot hoz létre.
(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap for-
rásait, felhasználási rendjét, illetve egész gazdálkodási 
rendjét, valamint hatékonyan segítse Abádszalók Vá-
ros környezetvédelmi feladatainak ellátását:
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végre-
hajtása,
b) a környezeti károk mérséklése,
c) a környezeti ártalmak megelőzése,
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát 
technológiák elterjedésének elősegítése,
e) a zöldfelület-gazdálkodás,
f ) természeti értékek megóvása,
g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.
(3) Az Alap megnevezése:
Abádszalók Város Önkormányzatának “Környezet-
védelmi Alap”-ja.

2.§.
Bevételi források

(1) Abádszalók Város Környezetvédelmi Alapjának 
bevételei:
a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság 
által Abádszalók Város közigazgatási területén jog-
erősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 
30 %-a,
b) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulé-
kok külön törvényben meghatározott része,
c) a Városi Önkormányzat bevételeinek környezet-

védelmi célra a működési célú összegeken felüli - az 
alap támogatására - elkülönített összege,
d) a Város közigazgatási területén kivetett természet-
védelmi bírság,
e) a Környezetvédelmi Alap lekötéséből származó 
kamatbevételek,
f ) az 1995. évi LIII. tv. 58. §. (6) bekezdése alapján 
az önkormányzatot arányosan megillető megosztott 
bevétel,
g) az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezetek által a Környe-
zetvédelmi Alap részére történt befi zetések, illetve 
bármely, az Alapot illető egyéb bevétel. 
(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvé-
delmi célokra kell felhasználni, más célra azok még 
ideiglenesen sem vonhatók el.

3.§.
A Környezetvédelmi Alap felhasználása

(1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról az 
Ügyrendi- Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság vé-
leményének kikérése után - a polgármester javaslata 
alapján - a képviselőtestület évente a költségvetési 
rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg 
rendelkezik.
(2) A Környezetvédelmi Alapot Abádszalók Város 
közigazgatási területén a következő célokra lehet fel-
használni:
a) környezetvédelmi szempontból károsodott kör-
nyezet javítása, helyreállítása érdekében,
b) az emberi egészség védelmére, az életminőség ja-
vítására,
c) a helyi természeti erőforrások (víz-, talaj-, levegő-, 
zaj- és rezgésvédelem) és értékek megőrzésére, fenn-
tartására,
d) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és mi-
nőségi megőrzésére
e) környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, talál-
mányok megvételére,
f ) környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadá-
sok költségeinek fedezésére, valamint környezetvé-
delmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi 

célú szakmai programokon való részvétel,
g) a környezetvédelmi felmérések, tanulmányok, 
hatásvizsgálatok, információrendszer elkészítésére, 
fejlesztésére,
h) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gaz-
dálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni 
védekezés,
i) hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszé-
lyes hulladékok kezelése, szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése
j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékeny-
ség.
(3) A Környezetvédelmi Alapba befolyt összeget, 
mely az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül 
felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.

4.§.
A Környezetvédelmi Alap kezelése

(1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló 
képviselőtestületi döntések végrehajtását a Ügyrendi- 
Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság ellenőrzi.
(2) A Környezetvédelmi Alap számviteli szabályok-
nak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős.
(3) A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegeket és 
onnan történő kifi zetéseket a Polgármesteri Hivatal 
egyszámlájától elkülönített, az önkormányzat szám-
lavezetőjénél külön erre a célra megnyitott számlán 
kell kezelni. 

5. §.
Záró rendelkezések

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján 
lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2011. május 26.

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

Abádszalók Város Képviselő-testületének 14/ 2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete

K i v o n a t 

Abádszalók Város Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap” létrehozásáról.

Abádszalók Város Képviselő-testülete 2011. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

79/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete a Tisza-tavi 
Sporthorgász Közhasznú Nonprofi t Kft. munkájáról 
szóló tájékoztatót elfogadja.

80/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete az AVÜSZ 
Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját a be-
terjesztett előterjesztés szerint a mellékleteivel együtt 
elfogadja. 

81/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete a 2011. évi ide-
genforgalmi szezonra történő felkészülésről szóló tájé-
koztatót a melléklet szerint elfogadja. 

82/2011. (V. 26.) számú képviselőtestületi határozat 
Abádszalók Város Önkormányzata nem ért egyet a 
Remondis Kft és a Remondis Tisza Kft közötti tagi 
hitelszerződés 2011. 04. havi módosításával. 

83/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Gondozási Központ Alapító Okiratának 
módosításáról

Az idősek otthonában az engedélyezett férőhelyek szá-
ma:  Idősek Otthona: 16 fő

Felügyeleti szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal Szociális és Gyámhivatal

A Gondozási Központ intézményi engedélyezett férő-
helyei címszó alatt:
- Bentlakásos Idősek Otthona férőhelye 16 fő
- Házi segítségnyújtás: 40 fő

Gazdálkodási jogkör címszó alatt kiegészül:
Az önállóan működő intézmény költségvetési elszá-
molási számlával rendelkezik.

A Gondozási Központ Alapító Okiratát a fentiek sze-
rint kell módosítani.
Felelős: az intézmény vezetője
Határidő: azonnal
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84/2011.(V. 26.) számú Képviselő-testületi  határozat 
Abádszalók Gondozási Központ Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata módosításáról
I. Általános és bevezető rész
1. A Gondozási Központ legfontosabb adatai:
g.) Engedélyezett férőhelyek száma:
- Bentlakásos Idősek Otthona: 16 fő
A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát a fentiek szerint kell módosítani.
Felelős:  az intézmény vezetője
Határidő:  azonnal

85/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi  határo-
zat:
A Bentlakásos Idősek Otthona HÁZIREND módo-
sításáról
~ Bevezető oldal:
Jelenleg engedélyezett férőhelyek száma: 16 fő
~ 6. oldalon IV. fejezet
A bentlakásos intézmény:  
  6 db.  2 ágyas
  1 db.  3 ágyas
  1 db.  1 ágyas 
szobával fogadja az ellátást igénybevevőket
Együttélés szabályai 3. pont kiegészítése:
A tisztálkodáshoz szükséges az alábbiakban felsorolt 
alapvető tisztálkodó szereket az intézmény biztosítja:
- körömkefe
- fésű
- fürdőszivacs
- szappan
- sampon
- habfürdő

A Bentlakásos Idősek Otthona HÁZIRENDJÉT a 
fentiek szerint kell módosítani.
Felelős: az intézmény vezetője
Határidő: azonnal

86/2011.(V. 26.) számú Képviselő-testületi  határozat:
Az Idősek Klubja HÁZIREND módosításáról

Az Idősek Klubja Házirend kiegészül a 6. ponttal:

6.) Az intézményi jogviszony keletkezése, megszűnése
A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást 
igénylő kérelmére történik. Az ellátás iránti kérelemről 
az intézmény vezetője dönt.
Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszű-
nik:
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- a jogosultnak, illetve a hozzátartozójának bejelenté-
sét követő hét első napjától, illetve ha a kérelemben 
ettől későbbi időpont van megjelölve, a kérelemben 
megjelölt időponttól,
- a jogosult halálával.

Az intézményi jogviszony megszüntetéséről a jogosul-
tat, illetve törvényes képviselőjét értesíteni kell.
Ha az ellátás megszüntetésével a jogosult vagy törvé-
nyes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvé-
telétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz 
fordulhat. Ebben az esetben az ellátást változatlan 
feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a 
fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható 
határozatot nem hoz. 

Az Idősek Klubja HÁZIRENDJÉT a fentiek szerint 
kell módosítani.
Felelős: az intézmény vezetője
Határidő: azonnal

87/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi  határo-
zat:
A Szakmai Program módosításáról
Egységes szerkezetű Szakmai Program beterjesztése 
elfogadásra.

Felelős: az intézmény vezetője
Határidő: azonnal

88/2011. (V. 26.) számú Képviselőtestületi határozat:

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtes-
tülete támogatja az Abádszalók Kultúrájáért és Sport-
jáért Alapítvány alapítói vagyonának 50.000,-Ft-tal 
való emelését és intézkedik a fenti összeg átutalásáról 
az Alapítvány számlájára.

89/2011. (V. 26.) számú képviselőtestületi határozat:
Fejlesztési célú hitelkeret igénybevételének ismételt 
meghosszabbításáról 

1.) Abádszalók Város Önkormányzata a 2809/108. 
kölcsönszám alatt, a Tiszafüred és Vidéke Takarékszö-
vetkezet által folyósított  40.000.000,- Ft felhalmozási 
célú hitel lejáratát - melyre 2011. évben 10.000.000,- 
Ft előtörlesztés történt - egy évvel meghosszabbítja. 

2.)    A prolongált hitelkeret összege 40 millió Ft, elő-
törlesztés után 30.000.000,-Ft
        
A hitel - futamideje: 1 év
- folyósítás kezdete: 2011. június 5.
- lejárata: 2012. június 4. 

3.) A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, 
hogy a hitel visszafi zetésének időtartama alatt, a hitelt 
és a járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően, a 
költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 

4.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafi ze-
tési kötelezettségének biztosítékaként a Tiszafüred és 
Vidéke Takarékszövetkezet javára engedményezi a fej-
lesztési célú bevételeit, a hitel és járuléka erejéig, a hitel 
visszafi zetéséig. 

5.) A hitel visszafi zetésének fedezeteként továbbra is 
érvényben tartja a képviselőtestület 63/2011. (IV.14.) 
számú határozatát, mely arról rendelkezik, hogy a 
71/2010. (VII.30.) forgóeszköz hitel igénybevételéről 
szóló határozatban megjelölt ingatlanok egyben ezen 
hitelnek is fedezetét képezik.

6.) A képviselőtestület a hitelfelvétellel kapcsolatos 
ügyintézéssel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodá-
ját bízza meg. 

90/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók város képviselő-testülete a polgármester-
nek a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Abádszalók városa, mint minden évben, 2011-ben is részt vesz a nyári szociális 
gyermekétkeztetésben.

Ebben az évben, az előző évek gyakorlatától eltérően, az önkormányzatoknak pá-
lyázatot kellett benyújtaniuk  az állami támogatás elnyerésére.

A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának 
részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV. 29.) NEFMI. rendeletben foglaltak alapján 
Abádszalók a hátrányos helyzetű települések körébe sorolható - ez a besorolás 
határozta meg lehetőségeinket, mozgásterünket. A pályázat részeként az állami 
támogatáson kívül az önkormányzat önerőt is biztosított, a pedagógusok  pedig a 
gyermekek részére szünidei szabadidős programokat szerveznek.

Abádszalók város pályázata sikeresnek bizonyult, így a településünkön összesen 
265 hátrányos helyzetű gyermek étkeztetését tudjuk biztosítani 2011. június 16-
tól 2011. augusztus 31. napjáig, Az étkeztetést a Rózsakert Étterem biztosítja, a 
lebonyolításában a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai nyújta-
nak segítséget.

Nyári gyermekétkeztetés Abádszalókon

dr. Bánfi  Zsuzsanna
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A társaság jogi helyzete 
napjainkban
A Tisza-tavi Sporthorgász Köz-
hasznú Nonprofi t Kft. jogi helyze-
te tényleges értelemben lezáródott 
és már nem vitás a Tisza-tó halá-
szati jogának kérdése. 
Lényeges szempont, hogy a lassan 
már egy éve kapható horgászjegyek 
bevételei ténylegesen a Tisza-tónál 
élők és a Tisza-tónál horgászók ér-
dekeit szolgálják.

A 2010. évi horgászzsák-
mány
2010-ben a Kft. 139 millió Ft 
értékben értékesített éves, heti 
és napi horgászengedélyeket. Va-
lamennyi engedély mellé fogási 
naplót is biztosítottunk, összesen 
16901 db-ot. A 4955 db a visz-
szajuttatott fogási napló alapján 
megállapítható, hogy a kifogott és 
elvitt halak mennyisége összesen 
75.891 kg. A MOHOSZ eredmé-
nyei a korábbi években, ezeknek 
az adatoknak a dupláját mutat-
ták. Valószínűleg 2010-ben sem 
csökkent a fogás, de társaságunk 
természetesen ragaszkodik a valós 
értékek és eredmények kezeléséhez 
és bemutatásához.

Halőrzés
A tevékenységünket szárazföldön 
és vízen gyakorlatilag 24 órában 
látjuk el. Legfontosabb feladat-
nak tartjuk az orvhalászat vissza-
szorítását, aminek során jelentős 
eredményeket értünk el különösen 

Poroszló és Tiszafüred körzetében. 
A halászati őrök munkáját tudatos 
szolgálatszervezés jellemzi.
A technikai felszereltség jónak 
mondható. A rendelkezésre álló 
anyagi lehetőségek függvényében 
továbbra is elsőbbséget élvez a hal-
őrzési eszközök fejlesztése. 
Ez évtől önkéntes halőrök is segí-
tik munkánkat. 
Halászati őreink nemcsak a hagyo-
mányos értelemben vett ellenőrzé-
seket végzik, mivel részt vesznek 
horgászversenyek biztosításában, 
horgászok útbaigazításában, ta-
nácsadásban és segítenek a bajba 
jutott horgászoknak is. A halőr-
zéssel kapcsolatosan feltétlenül 
kiemelendő a rendkívül szoros 
és eredményes együttműködés a 
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapi-
tánysággal. 

Szemétgyűjtés
Társaságunk önként vállalta - azt 
az egyébként korábbi gyakorlatot 
- hogy a Tisza-tó partjain a hor-
gászok által hátrahagyott szemetet 
összegyűjti. Ehhez a munkához 
biztosítottunk egy db kis értékű 
tehergépjárművet, utánfutót és 
szemeteszsákokat. A szemétgyűjtés 
időszaka április 01-től november 
30-ig tart. Ez alatt az időszak alatt 
munkatársunk napi rendszeresség-
gel járja a területet, kihelyezi az 
üres zsákokat és összegyűjti a meg-
telteket, amelyeket lead a tiszafü-
redi hulladéklerakó állomáson. 
A sportszerű, környezettudatos 
horgász a saját szemetének eltávo-

lításáról maga gondoskodik, a mi 
szolgáltatásunk csak kiegészíti ezt.

Kagyló tetemek össze-
gyűjtése
A kagylók pusztulás a meleg júli-
usi hónapban már rendszeresnek 
tekinthető. Amíg a szemétgyűj-
tés önként vállalt feladat, addig a 
kagyló összegyűjtése és ártalmatla-
nítása a halászati törvényből faka-
dó kötelességünk. 
(Az elpusztult kagylók nem ősho-
nos, erre a vidékre jellemző állatok, 
de mégis nagyszámban megtalál-
hatóak az utóbbi időszakban és 
lassú aklimatizációjuk eredménye 
tömeges pusztulásuk.)
Az összegyűjtés során igyekszünk a 
munkát azokra a területekre kon-
centrálni, ahol nagyobb vendég-
forgalomra lehet számítani. Ez el-
sősorban szabadstrandok, kikötők 
környéke.

Haltelepítések
Megváltoztattuk az eddigi te-
lepítési gyakorlatot. A jelentős 
madárkár (különös tekintettel a 
nagy kárókatonára) miatt az egy 
nyaras pontyok helyett csak ősho-

nos ragadozó ivadékokat és két-, 
valamint háromnyaras pontyokat 
telepítünk. 
Ez évben megtörtént 260000 db 
előnevelt csuka-ivadék, 200000 
db előnevelt süllő-ivadék, 200000 
db előnevelt harcsa-ivadék, il-
letve 10000 kg kétnyaras ponty 
és 12000 kg háromnyaras ponty 
telepítése. Hátra van még 32000 
kg háromnyaras ponty telepítése. 
A telepítések helyszínei Poroszló, 
Abádszalók, Tiszafüred, Kisköre, 
Tiszavalk és Sarud térségei voltak.
Háromnyaras ponty telepítése a 
halasítás mellett azzal a céllal is 
történt, hogy a horgászok telepítés 
utáni napokban, hetekben - a még 
mindig legerősebb nyári horgász-
szezonban – plusz fogási élmény-
hez juthassanak.
A telepítések közbeszerzési pályáz-
tatás alapján és a legnagyobb nyil-
vánosság és átláthatóság biztosítása 
mellett történnek. 
Honlapunkon, a www.sporhorgasz.
eu-n és hírlevélben tájékoztatjuk 
az érdeklődő közönséget. 

Együttműködések
Társaságunk a Tisza-tavi halgazdál-
kodás új szereplője. Fontos, hogy 

A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft..
2011. évi munkája és tervei

A sporthorgász szemlélet a horgászatot elsősorban sportélmény 
szerzéseként azonosítja. A sporthorgász a halat nem a húsáért ejti 
zsákmányul, hanem azért mert kifogása különösen természetes kör-
nyezetben élvezetes és szórakoztató élmény. Ez a fair play verseny, a 
halak becserkészésének mikéntje adja a horgászat lényegét. Cégünk 
minden eszközzel (versenyek jutalmazása, sporthorgászok népszerű-
sítése, gyermekhorgászok kinevelése) igyekszik ezt a fi lozófi át nép-
szerűsíteni, annál is inkább mert a Tisza-tó ideális terep a sportszerű 
halfogás változatos gyakorlásához.
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tevékenységünk során jó kapcsola-
tot építsünk ki valamennyi olyan 
szervezettel, amely érintett a Tisza-
tavi horgászatban. 
Rendszeres kapcsolatban állunk 
a KÖTIKÖVIZIG-gel és a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitány-
sággal. Ezt együttműködési megál-
lapodásban is rögzítettük. 
Jó a kapcsolatunk a Hortobágyi 
Nemzeti Parkkal, a Magyar Tu-
rizmus Zrt-vel, a környező hor-
gászegyesületekkel, a Debreceni 
Egyetemmel, a Magyar Haltani 
Társasággal és még sok más szerve-
zettel. Konferenciákat szervezünk 
és egyeztető fórumokon veszünk 
részt a tudományos és szakmai 
tapasztalatok megosztása és a Ti-
sza-tavon működő szervezetek 
véleménycseréjének, együttműkö-
désének érdekében.

Marketing
Nagy hangsúlyt kívánunk fordítani 
arra, hogy a Tisza-tavi horgászatot, 
minél szélesebb körben megismer-
tessük, hiszen legfőbb célunk az, 
hogy a horgászat révén, a növekvő 
idegenforgalom kapcsán ez a tár-
saság hozzájárulhasson térségünk 
fejlődéséhez.
A 2011-es év a gyermek és csalá-
di horgászat éve. Kiadványokkal 
és gyerekprogramokkal, valamint 
vetélkedő keretében kiosztott 
gyermekhorgász engedélyekkel 
igyekszünk a horgászat időtöl-
téséhez csábítani a gyerekeket és 
szüleiket. A már meglévő horgász-
társadalom megnyerését is kiemelt 
feladatunknak tekintjük. Ezt a 
közeljövőben erősíteni fogja egy 
új Tisza-tavi horgász információs 
honlap is, melyben a társaságunk 
hírei mellett hasznos és hiánypótló 
információkat találnak a Tisza-tavi 
vendégek.
Elsősorban igyekszünk a már meg-
lévő és a jövőben megvalósuló tu-

risztikai fejlesztések részéve tenni 
a horgászat lehetőségét, élményét. 
A csónakos kirándulások részeként 
vagy a tanösvények, madármegfi -
gyelő tornyok látogatása közben 
ideális lehetőség nyílik a hobbi 
horgászatra. A helyi horgászkö-
zösségekkel összefogva új parti 
horgászhelyek létesítését is tervez-
zük. Összefoglalva: arra szeretnénk 
felhívni a fi gyelmet, hogy a Tisza-
tó, mint horgászati és turisztikai 
célpont kihagyhatatlan legyen a 
horgászok szabadidejéből.
A horgász főszezon – legalábbis 
a horgászvendégek száma szem-
pontjából – még mindig a nyár a 
Tisza-tónál. Köszönhetően a tá-
gabb üdülési lehetőségeknek is, a 
júniustól augusztusig tartó időszak 
a napfényben fürdő nyílt vizek és 
a zegzugos árnyas csatornák pecás 
bebarangolásának időszaka.

További információ:
www.sporthorgasz.eu
Tiszafüred, 2011. május 19.

Hegedüs Gábor ügyvezető igazgató
Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú 

Nonprofi t Kft. 

Elkészült egy a gyerekeknek szóló Tisza-tavi horgászkalauz, amely 
a halakat, a vízi életet, a horgászati alapismereteket, a Tisza-tavat és 
Tisza-tavi szolgáltatásokat egyaránt bemutatja. Ebben a Tisza-tavi 
kikötősök, szállásadók megjelennek ajánlatukkal, egy olyan horgász-
csomaggal mely tartalmaz egy  ingyenesen nyújtott éves horgász-
engedélyt a gyerekek számára és valamilyen plusz szolgáltatást, ami 
biztonságos és eredményes horgászati lehetőséget garantál (pl. csó-
nakos horgásztúra, etetett horgászhely).

2011. június 21-én reggel a Szalóki Yacht kikötő és a Nagykunsági Főcsatorna 
között, a partról főtt csemege kukoricával fogta, ezt a termetes – 3 kg 57 dkg-os 

pontyot Kovács István, Délibáb úti lakos

Óriási harcsa
a Tisza-tóból

A harcsa tilalmi idejének lejártával folyamatosan érkeznek a fogásukról 
szóló hírek.
2011. június 17-én péntek délelőtt, napsütéses időben Vida György 
tudását is próbára tette a 214 centiméteres kapitális méretű harcsa. A 
82,3 kilogrammos matuzsálemet 12 méter mélyről, sleppelő módszerrel 
fogta és mintegy 30 percnyi fárasztás után került a csónakba.
Vida György természetgyógyász, hobbija a horgászat, szívesen jár a Tisza-
tóra. Korábban a Balatonon pecázott, de hat éve a Tisza-tavi horgászatért 
lelkesedik. Megérzései jók, egy korábbi 68 kilogrammos harcsáját is itt 
fogta, ezzel a most kifogott harcsával a veszprémi horgász örökre szívébe 
zárta a Tisza-tavat.
A honlapon található videón a fárasztás egy részletét tekinthetik meg.

További információk: www.sporthorgasz.eu
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Tűzoltó Hírek….
A néphagyományban Péter és Pál (június 29-e) 
napja az aratás kezdetének időpontja. Sokfelé ekkor 
kezdték vágni a rozsot, a búzát. Ha ez utóbbi még 
nem érett meg a betakarításra, akkor egy-két kasza-
suhintást végeztek, csak hogy képletesen megkezd-
jék az aratást. Sokfelé ekkor fogadták fel a gazdák a 
kaszálni tudó részes aratókat és a napszámosokat 
Az aratás hagyományos eszköze a sarló volt, 
amelyet csak a 19. század végén váltott fel a kasza. 
Ma már szerencsére nem ilyen „emberpróbáló” esz-
közökkel végzik a betakarítási munkákat. A modern 
mezőgazdaságban használatos betakarítógépek 
megkímélik a nehéz fi zikai munkától a  munká-
sokat.  Viszont e gépek, eszközök alkalmazása, 
illetve a termény, szálas takarmány tárolása fokozott 
tűzveszélyt is jelentenek, ezért érdemes áttekinteni a 
9/2008. ÖTM rendelet (OTSZ) vonatkozó pontjait.

Betakarítási munkálatok Betakarítási munkálatok 
tűzvédelmetűzvédelme

• A kalászos termény betakarítását lehetőleg a 
közút, illetőleg a vasútvonal mentén kell elő-
ször elvégezni. 

• A learatott kalászos terményt, szalmát a vas-
útvonal szélső vágányától és a vasútállomás-
tól legalább 100 méter, a közúttól legalább 
25 méter távolságra szabad elhelyezni. Ha a 
távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos 
terményt, a szalmát az aratással egyidejű-
leg, a szálas takarmányt pedig kiszáradáskor 
azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút 
mentén az aratást követően legalább 3 mé-
ter széles védőszántást kell alkalmazni. 

• Gabonatáblán dohányozni még a járművek, 
erő- és munkagépek vezető fülkéiben sem 
szabad. 

• Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 
15 méterre éghető anyagtól és növényzettől 
mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A do-
hányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez 
és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet 
tartalmazó edényt kell elhelyezni.  

• A kalászos termény betakarítási, kazalozási, 
szalma-összehúzási és bálázási munkáiban 
csak az a tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő 
hatályos szabványoknak és jogszabályoknak 
megfelelő, 21A és 113B vizsgálati egységtűz 

oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellá-
tott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű 
vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizs-
gálatát a betakarítást megelőzően az üze-
meltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről 
szemle keretében kell meggyőződni, amely-
nek tervezett időpontját 8 nappal előbb 
írásban az illetékes hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságra be kell jelenteni. A szemléről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 
példányát a járművön el kell helyezni és a 
szemlét követő 8 napon belül a tűzoltóság-
nak meg kell küldeni. 

• Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szük-
ség szerint, de legalább naponta egyszer 
köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő mű-
szaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott 
éghető anyagtól szükség esetén megtisztíta-
ni. 

• A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és 
munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától 
legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni 
éghető hulladéktól, növényzettől mentes te-
rületen. 

• Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan 
karbantartás, javítás, amely nyílt láng hasz-
nálatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával 
járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnö-

vénytároló területén nem végezhető. 

• Munkaszünet idejére az arató-, cséplőgépet, 
az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon 
álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a 
kazaltól legalább 15 méter távolságra kell 
elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől 
mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság 
nem biztosítható, akkor 3 méter széles védő-
szántáson kívül kell az arató-, cséplő-, erő- és 
az egyéb munkagépet elhelyezni. 

• Az arató-, cséplőgépet hajlékony 
földelővezetékkel, akkumulátorát pedig leg-
alább nehezen éghető, villamosságot nem 
vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. 

• Az erő- és munkagépet, arató-, cséplőgépet 
a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja 
el, egyéb munkát nem végezhet. 

• A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző 
erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak 
olyan távolságra közelítheti meg, hogy az 
erőgép égésterméke, illetőleg annak elveze-
tő csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

• A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban 
részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, 
szénától stb. rendszeresen meg kell tisztítani. 

• Az összehúzott szalma alapterülete nem ha-
ladhatja meg az 1000 m²-t.

Oláh Imre
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A szabadban a tűz meggyújtása 
elengedhetetlen bármiféle főtt vagy 
sült étek elkészítéséhez. Aztán, ha 
már lobog, akkor eldönthetjük, hogy 
lassú vagy gyors tüzet szeretnénk 
(vagyis gyenge vagy lobogó lánggal 
égjen), illetve hogy nekünk ott és 
akkor lángra vagy jó parázsra van-e 
szükségünk.  

Tűzgyújtás 
a szabadban

Hívószámunk: 105
A bejelentésnél az alábbi kérdésekre készül-
jünk:
1. Mi történt? 

2. Hol történt, illetve a pontos cím (helyiség, 
utca, házszám; közúton kilométer

szelvény, vagy a könnyebb azonosításhoz a 
vélhetően jól ismert tereptárgyak, patak, híd, 
jellegzetes lombozatú fa ).

3. Mi van veszélyben, vagy mit veszélyeztet a 
tűz? ( személyt, épületet, stb)

4. Vannak- e sérültek?

5. Ki a bejelentő? (név, lakcím; telefonszám)

A tűzrakás biztonsági szabályai:
- Tűzgyújtási tilalom idején mindenféle tűz-
rakás tilos! Ez azt jelenti, hogy kijelölt tűzrakó 
helyeken sem szabad tüzelni, mert ezekben az 
időszakokban (általában nyár közepe, vége) 
már annyira száraz minden, hogy egy szellő ál-
tal elsodort gyengén izzó pernye is elég ahhoz, 
hogy lángba boruljon körülöttünk minden, rá-
adásul ilyenkor oltani is hatványozottan nehe-
zebb, a tűz gyors terjedése miatt.

- A tüzet lehetőleg kijelölt, kiépített tűzrakó 
helyen kell meggyújtani. Ha ilyen nem áll a 
rendelkezésünkre, akkor a tűz tervezett he-
lyét elő kell készíteni:

-  Tisztítsuk meg minden éghetőtől a terepet, a 
tűzrakás helyéről legalább 1,5 m-es körzetben 
minden gyúlékony anyagot (falevelet, gallyat) 
távolítsunk el. A száraz füvet tépjük ki.

-  Ha van rá lehetőség, rakjuk körbe kövek-
kel a tűzgyújtó helyet (így megnehezítjük a 
parázs kiszóródását, illetve a légáramlatok 
nem közvetlenül a forró hamut, parazsat vi-
szik el),

- Ne rakjunk a szükségesnél nagyobb tűzet. 
A terjedelme a bogrács kerületét ne haladja 
meg, nyársalás esetén is max. 50 cm. 

- Erős szélben ne rakjunk tüzet!

-Figyeljünk arra, hogy a tűztől legalább 5 
méternél közelebb ne legyen könnyen gyúló 
anyag, felület, éghető héjazatú épület, stb... 
(főleg szélirányban),

- Lehetőleg mindig legyen kéznél gyors ol-
táshoz víz (ezért célszerű tó, folyó, patak, na-
gyobb víztócsa közelében tüzet rakni, hogy 
ne kelljen cipelnünk magunkkal messziről),

- Soha ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül 
egy percre sem! Ez nagyon fontos!

- Csak akkor hagyjuk ott a tűz helyét, ha már 
biztosak vagyunk abban, hogy tökéletesen 
eloltottuk. Az oltást legjobb vízzel megol-
dani, de szórhatunk a tűzre vastagon ned-
ves földet vagy homokot is ásóval. (A városi 
legenda szerinti „lepisilés” nem mondható 
igazán jó megoldásnak, azontúl illik arra is 
gondolni, hogy esetleg más is szeretne sza-
lonnázni majd azon a helyen, szóval nem is 
igen illik)

-Vigyázzunk, mert a hamu alatt komoly 
mennyiségű parázs szokott maradni. Több 
esetben tapasztaltuk hogy az otthagyott, 
eloltottnak hitt tűz hamu alatt megbúvó, 
nagyon lassan elhamvadó parazsa az órákkal 
később feltámadó szél hatására is nagykiter-
jedésű tüzet okozott. Ennek elkerülése érde-
kében célszerű szétkotorni a hamut és úgy is 
meglocsolgatni alaposan vízzel

 - Vihar, vagy zivatar közeledtével oltsuk el a 
tüzet! Hibás felfogás az, hogy nem lehet baj, hi-
szen az eső majd úgyis mindjárt eloltja a lángo-
kat, ugyanis van, amikor a vihar nem csap le egy 
területre, viszont a vihar előtt haladó szélroham 
igen! Pillanatok alatt szét tudja szórni nagy te-
rületen a komolyabb méretű parázsszemcséket 
is a huzat, ráadásul rögtön fel is izzítja azokat, 
így száraz fűbe, csontszáraz avarra hullva azon-
nal lángra kap.

- Ha megtörtént a baj, lehetőleg ne essünk 
pánikba! Semmiképp se rohanjunk el csapot-
papot otthagyva! A kisebb tűzgócokat elolt-
hatjuk eltaposással, vagy nem túl gyúlékony 
vászonanyag rádobásával és elnyomkodásá-
val (faluhelyen lapáttal is szokták csapkodni, 

bár a tapasztalat szerint ha valaki ezt nem 
jól csinálja, akkor csak legyezi a tüzet, ami-
től jobban ég). Itt is szerephez jut az előre 
elkészített víz is. Lehetőleg minden parázsló 
zsarátnokot oltsunk el, mert a tűz könnyen 
erőre kaphat!  Lehetőleg mindig legyen a ke-
zünk ügyében telefon, hogy riadóztatni tud-
juk a tűzoltókat  ha megtörtént a baj

- Fontos hogy tudjuk, éppen hol vagyunk! 
Nem egy bejelentésnél tapasztaljuk, hogy 
a bejelentő nem tud pontos címet, helyet 
megadni. Ez különösen erdőben, külterüle-
ten fontos, ezért figyeljük a jellegzetes te-
reptárgyakat, tájékozódási pontokat.

Abádszalók Város Önkéntes Tűzoltósága
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Jó tanácsokszünidőre

• A pihenésen, tévénézésen, szá-
mítógépezésen túl igyekezz a va-
káció napjaira értelmes, kellemes 
elfoglaltságot találni. Az internetet 
úgy és annyi ideig használd, aho-
gyan szüleid engednék, ha ott ül-
nének melletted. Használd ki a jó 
időt, kinti programokkal (foci a 
haverokkal, tollasozás, stb.) színe-
sítsd szabad napjaidat.
• Szüleid mindig tudjanak róla, 
hol, kivel töltöd napjaidat. A cél-
talan, bandákba verődve történő 
csavargás gyakran vezethet meg-
gondolatlan tettekhez.

• Vigyázz magadra! A nyári 
hónapokban megnövekedett for-
galom – akár gyalogosan, akár bi-
ciklivel vagy görkorival - különös 
körültekintést, fi gyelmet, óvatos-
ságot igényel. A kerékpárral tör-
ténő szabályos közlekedést is meg 
kell tanulni. A bicajodat fel kell 
szerelni a kötelezően előírt tartozé-
kokkal. 
• Vigyázz az értékeidre! Ne tarts 
magadnál sok pénzt, különböző ér-
téktárgyakat (drága telefon, mp5, 
stb.). Ha bicajjal érkezel valahová, 
parkolás után mindenképpen zárd 
le azt.
• Óvatosan az idegenekkel! Ne 
szállj be idegenek autójába, ne 
engedj be lakásotokba általad alig 
ismert vagy teljesen ismeretlen sze-
mélyt. 
• A telefon segítséget jelenthet 
– feltéve, ha tudod, baj esetén kit 
hívhatsz segítségül. Jó, ha a segít-
ség telefonszáma benne van a név-
tárban, nem baj esetén kell rajta 
gondolkodnod.

• A strand közelsége szintén 
óvatosságra int. Fürödni csak 
strandolásra kijelölt helyen szabad. 
A parttól távolabbi mély vízbe csak 
akkor merészkedj, ha biztonságo-
san tudsz úszni. Nagy veszélynek 
teszed ki magad, ha viharjelzéskor 
is a vízben maradsz. Felhevült test-
tel TILOS (pl. a partról, gumimat-
racról vagy vízibicikliről) a vízbe 
ugrani.

S egy ötlet ahhoz, miként őriz-
heted meg a nyári élményeidet 
hosszú távon:

• Készíts fényképeket! Örökíts 
meg emlékezetes szünidei pilla-
natokat (pl. játék a haverokkal, 
kirándulás a családdal, grillezés, 
strandolás, biciklizés, palacsinta 
sütés és végeredménye, stb.), lát-
ványos, különleges jelenségeket 
(pl. naplemente a tó felett, felhők 
gyülekezése, stb.), természeti érde-
kességeket (pl. különleges virágok, 
állatok, stb.). 
Ahová nem vitted magaddal a 
fényképezőt, azt az eseményt utó-
lag rajzold vagy fesd le. A nyár so-
rán készült fényképeket nyomtasd 
ki, tedd mellé az elkészült rajzokat, 
a barátnővel együtt majszolt csoki 
papírját vagy egy közösen meglá-
togatott kiállítás belépőjegyét és 
ragaszd mindezt egy füzetbe. A 
beragasztott képeket, emlékeket 
kommentáld pár szóval és máris egy 
érdekes NYÁRI EMLÉKEZŐ-t 
kapsz, amit évek múlva is szívesen 
lapozgatsz majd.
Kívánom, hogy balesetmentes, 
kellemes és élményekkel teli nyári 
szüneted legyen!

Fábián Krisztina

Kitört végre a vakáció, amit minden bizony-
nyal nagyon vártatok már. Amellett, hogy 
ez a pár hét az önfeledt kikapcsolódás, 
feltöltődés, pihenés ideje, bizony különbö-
ző veszélyeket is rejthet, amelyekkel jobb 
tisztában lenni és felkészülve elkerülni.

2011. június 17-18-19-én látták 
vendégül az érdeklődőket

A szervezők változatos eszköz-
parkkal érkeztek: körbár és terasz, 
vizifoci, SoccerCage (ketrecfoci), 
nyugágyak, napernyők, Coca-Cola 
dómsátor, Coca-Cola testébresztő 

sátor, My Coke aktivációs sátor, 
Coca-Cola 125. óriás társasjáték 
között lehetett választani.

A pénteken 10:00 kor kezdték meg 
a körbár, a játékok, és az egyéb 
nappali aktivációk működtetését.

A szombati napon egész nap elér-
hetőek voltak a sportprogramok és 
a funkcionáló színpad. Akik bekap-
csolódtak, ajándékokat kaptak.

Az esti programon, a 0,5 literes 
Coca-Cola termék megvásárlásával 
lehetett részt venni.

A szombat esti program keretén 
belül, a körbár és pergola elemek, 
illetve fény- és hangtechnikai esz-
közök felhasználásával, szórakoz-
tatták a közönséget. 

A vasárnapi napon a terv szerint a 
teljes aktiváció elérhető lett volna, 
de az időjárás közbe szólt. Elrom-
lott az idő, így bontaniuk kellett.

Coca-Cola StrandpartyCoca-Cola Strandparty
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„Minden Gyerek 
Lakjon Jól!”

A „Minden Gyerek Lakjon 
Jól!”Alapítvány jóvoltából elkezdődött 
a haszonállatok – napos csibék és ka-
csák – osztása Abádszalókon.
Mint korábban hírül adtuk, az ala-
pítvány azokat a családokat kívánta 
vetőmag- és haszonállat adománnyal 
segíteni, amelyek legalább 2 kiskorú 
gyermeket nevelnek és utánuk rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményt 
kapnak. Az igények felmérése és a ve-
tőmagok kiosztása után a családok egy 
része már az igényelt állatokat is haza-
vihette. 
Az osztásra 2011. június 9-én került sor 
az AVÜSZ udvarán. Elsőként az a 41 
család kapta meg az alapítvány által biz-
tosított kisállatokat, akik a meghatáro-
zott kínálatból a „c” variációt – a 20 db 
kacsát és 23 kiscsibét – választották. A 
kisállatokhoz ígért takarmányt 50 kg-os 
kiszerelésben szintén ezen a napon kap-
ták meg a családok. 
A kisállatok kiosztása folytatódik, an-
nak következő időpontjáról és helyéről 
az érintettek előzetes írásbeli értesítést 
kapnak.

Fábián Krisztina

A telekhatáros kerítésnek teljes egészében a saját 
telken kell állnia.

A kerítés kapuja a közterületre (kifelé) nem nyílhat.

A telek közterületi határvonalain létesítendő kerítés 
és kerítéskapu kialakítását a Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ) szabályozza:

- közterület felőli kerítés legalább 1,00 m, legfeljebb 
1,80 m magas lehet,

- max. 60 cm magas tömör lábazat épülhet,

- síkjára merőleges vetületi takarása (a belátást gátló 
tömör részek aránya) nem lehet nagyobb 80 %-nál.

- Saroktelek esetén a telek egyik oldalán kialakítható 
áttör t jellegű, de 100 %-os vetületi takarású kerítés 
is, amennyiben ez a kerítésszakasz gazdasági célra 
használt telekrészt határol.

A tulajdonos a telek homlokvonalán, továbbá sza-
badon álló beépítésű terület esetén az útról nézve a 
jobboldali telekhatáron, valamint a hátsó telekhatáron 
a kertfaros szomszéddal közösen, vita esetén a jobb-
oldali fele hosszan köteles a kerítést megépíteni és 
fenntar tani.

Oldalhatáron álló beépítésű területen (Abádszalók 
belterületének döntő többsége ilyen) a tulajdonos az 

oldalkerítést azon az oldalhatáron köteles megépíteni 
és fenntar tani, amelyikhez az építési hely csatlakozik 
(pécé). A közterületi kapu a szomszédos telken meg-
határozott építési hely vonalától legalább 1,5 m-re 
épülhet.

Saroktelek esetén a telek homlokvonalaival szemben 
fekvő mindegyik telekhatár oldalhatárnak számít.

Ha a telek oldalhatára a szomszédos teleknek egyút-
tal hátsó határa is, arra a hátsó telekhatár szabályait 
kell alkalmazni.                                

 Műszaki Iroda

Kerítés építés szabályai
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Farkas Teréz 80 éves
Sipos Gyuláné (Molnár Mária) 70 éves
Bodzás Józsefné (Sinka Erzsébet) 70 éves
Képes Józsefné (Berta Margit)  83 éves
Károlyi Imréné (Zohány Etelka) 70 éves
Kálmán Istvánné (Bakó Julianna)  82 éves
Dányi László  83 éves
Turai Dániel  63 éves

Elhunytak:

Született:
Ágnes:

Dr. Golyha Ágnes  és  Barta Ákos István 
    Flórián István:

Kovács Anita és Csonka István

2011. június havi 
anyakönyvi hírek

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 

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK

Te szedd „Önkéntesen a Tiszta Magyarországért”

2011 az Önkéntesség Európai Éve. Ebből az 
alkalomból a Vidékfejlesztési Minisztérium és 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

nagyszabású, önkéntes hulladékgyűjtési akciót 
szervezett az Önkéntes Központ Alapítvány, 
valamint a megyei önkéntes centrumok és a 

vízügyi igazgatóságok koordinálásával.

Május 21-én, szombaton az egész országban 
mozgósították az önkénteseket. 

Abádszalókon a Fogas Horgász Egyesület 14 
taggal, a Derűs Alkonyat Nyugdíjas Klub 9 
fővel kapcsolódott be az akcióba. A horgá-

szok, a Tisza-tó Strandtól, az A 4-es szigetig, a 
nyugdíjasok a városi sólyától, a Nagykunsági 

Főcsatorna zsilipjéig szedték össze a vízparton 
a szemetet. Közös munkájuk eredménye a Kapi-
tány vendégház elé összerakott 60 zsák szemét.
A kellemetlenség annyi volt ebben az akcióban, 

hogy szeméttel teli zsákokat, csak egy hónap 
múlva szállítatták el az illetékesek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
Észak-magyarországi Regionális Köz-
pontja és az Észak-alföldi Regionális 
Központja 2011. június 1-től 2011. au-
gusztus 31-ig, nappali időszakban, azaz 
8-20 óráig tesztüzemben működteti a 
Tisza-tavi viharjelzést.
A vízen tartózkodók a Rádiós Segélyhívó 
Infokommunikációs Országos Egyesület 
(RSOE) által üzemeltetett BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fény-
jelző rendszere segítségével szerezhet-
nek tudomást a viharjelzési fokozatról.
A viharjelző rendszer egyenlőre 2 állo-
mással (Poroszlón a Csicsman kikötő 
bejáratánál és Abádszalókon a Nagy-
kunsági Főcsatorna zsilipjének ÉNy-i 
sarka) működik. Viharjelzés kiadására 
az Országos Meteorológiai Szolgálat 
(OMSZ) jogosult.

Az OMSz a jelzést a várható szélerősödés 
előtt 0,5 - 1,5 órával adja ki, így a jelzés 
kiadását követőenvan idő a felkészülés-
re.
A teszt időszaka alatt ezentúl az Tiszai 
Vízirendőrséggel történt egyeztetés 
után a minél szélesebb körű tájékozta-
tás végett erre a címre is megküldjük a 
kiadott viharjelzési fokozatot (a fokozat 
levételekor is) a kiadással egy időben.
Egyúttal kérjük közreműködésüket 
abban, hogy a jelzések eljussanak min-
denkihez, aki a tó környékén él, nyaral, 
vízitúrázik, horgászik, ..., ill. abban, hogy 
a jelzéseket mindenki helyesen értel-
mezze, és megtanulja felhasználni saját, 
és környezete biztonsága érdekében - 
erről is szól a teszt időszak.

Országos Meteorológiai Szolgálat
Észak-magyarországi Regionális Központ

3529 Miskolc, Pattantyús Á. u. 4.

Viharjelzés

Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik feleségem búcsúz-
tatásán részt vettek és fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetem mindazoknak, akik kérésemnek eleget téve a 
virágra, koszorúra szánt forintjaikat a kihelyezett perselybe helyezték 
el, a Daganatos Gyermekekért Alapítvány javára.
  Köszönettel:

Köszönetnyilvánítás

Sipos Gyula 
A gyászoló férj
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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

Fővárosi minőség, 
vidéki árakon!!!

Kéz - és lábápolás, 
műkörömépítés

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

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

Kéz - és lábápolás, Kéz - és lábápolás, 
műkörömépítés, műkörömépítés, 

szoláriumszolárium

• Futóverseny, kerékpárverseny, 
tenisz, lábtenisz, kosárlabda, tollas-
labda, lovaglás.
• Népijáték, ugrálóvár, csúszda, 
körhinta, labirintus, lufi  hajtogatás, 
henna festés, célba locsolás.
• Néptánc, táncverseny, karate be-
mutató, rock koncert, táncdaléne-
kes.
• Babgulyás, virsli, főzőverseny
várta azokat a szerencséseket, 
akiknek lehetőségük volt bekap-
csolódni a gyermeknapi körüli ren-
dezvényekbe. A főszervezővel való 
beszélgetés és a fényképek segítsé-
gével idézzük fel az eseményeket.

Honnan jött az ötlet, hogy belevágj 
ebbe a nagyszabású program szer-
vezésébe?
A tavalyi gyermeknapon azt lát-
tam, hogy a gyerekek többsége 
sóvárogva nézte a színvonalasabb 
játékokat, amiket akkor csak fi zetés 
ellenében lehetett kipróbálni. 

Akkor eldöntöttem, hogy olyan 

élménydús gyermeknapot szerve-
zek, amely minden gyermek szá-
mára ingyenes lesz.

Kiket kerestél fel segítségért?
Czene Attila sportért felelős állam-
titkárt kerestem meg az elképzelé-
semmel, aki mindvégig támogatott. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztériu-
mának munkatársaival közösen 
dolgoztuk ki a koncepciót. 2 napon 
át sportolnak a gyermekek a Tiszai 
Halpénzért, amit a gyermeknapon 
beválthattak játékra, ételre, fris-
sítőre. 3 millió forint támogatást 
ígértek, a rendezvény megvalósí-
tására. Sajnos a fi nanszírozás még 
nem történt meg, ami szerencsére 
nem ment a gyermeknap rovására. 
Ezt köszönhetjük az Amerikaiak a 
Magyarokért Alapítványnak, akik 
előfi nanszírozták a rendezvényt.

Sok segítő vett körül…
Köszönetet szeretnék mondani 
azoknak az önkéntes segítőknek, 
akik napokon keresztül kemény 
munkával hozzájárultak a rendez-

vény sikeréhez: a nyugdíjas klub 
tagjainak, a Hirko-családnak, a 
Samu-Puzsoma-családnak, a Pető-
családnak és a többi nagyon ked-
ves segítőnek.

Ki szeretném emelni az óvónőket 
önzetlenségükért, a színvonalas 
népijátékokkal kivonuló Tisza-tó 
Régió Ifjúságáért Egyesület tagjait. 
Az AVÜSZ Kft.-nek is szeretnék kö-
szönetet mondani, amely ingyene-
sen biztosította a Füzes Camping-
ben a helyszínt, csupán a felmerült 
rezsiköltségeket kellett megtéríte-
nünk, ezeket költségeket a pályá-
zatban el is tudjuk számolni.

Köszönettel tartozom minden más 
támogatónak, aki anyagi és dologi 
javakkal hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 
részéről jelen volt a sportnapon 
Dechert Áron a Sportokért Felelős 
Államtitkárság Sportszakmai Fő-
osztály, Szabadidő, Diák és Fogya-
tékosok Sportja osztályvezetője, 

aki örömmel és megelégedéssel 
nyugtázta a látottakat. Ő adta át a 
sportversenyek díjait.

Ígéretet tett a rendezvény jövőbeni 
fi nanszírozására. Fontosnak tartja, 
hogy legyen folytatása a kezdemé-
nyezésnek.

Végül szeretném megköszönni 
minden egyes családnak, gyermek-
nek, aki megtisztelte jelenlétével a 
rendezvényünket.

Köszönettel Brumbauer Tibor 
rendező

A programok főtámogatója A Nem-
zeti Erőforrás Minisztériuma.
További szponzorok: Abádszalók 
Önkormányzata, AVÜSZ Kft. 
Önkéntes Tűzoltó Köztestü-
let, Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat Abádszalók, Protherm 
Kft. Tiszaszentimre, Parti Rádió, 
Abádszalóki Szolgáltató Kft., Meta 
Kft., Faház Motel, Tisza-tó Régió If-
júságáért Egyesület, Tisza-tó Yacht 
Charter.

I. Tisza-tavi Családi Sportnapok Abádszalók 
2011. május 27-29.

Szekrényes I.



I. Tisza-tavi Családi Sportnapok

A karatésok is bemutatták tudományukat

„A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, 
a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten”

Táncra magyar!

Az ugrálóvár rendkívül népszerű volt

A kerékpárversenyen részt vett Kovács Mihály polgármester úr isFinom lett az ebéd!
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