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XVI. évf. 4-5. szám • 2012. április-májusXVI. évf. 4-5. szám • 2012. április-májusaz Abádszalóki Önkormányzat lapja     az Abádszalóki Önkormányzat lapja     

Ára: 150,- Ft

Ingyenes jégkrém, sültkolbász, szörp a gyermekeknek, amit ők a névre szóló meghívóik alapján vehetnek át. 
Programok: Édesség, játék, ajándék vásár • Láncos körhinta, mini vidámpark, lovaglás • Arc-, henna-, kavics-, 

gipszfestés, aszfaltrajz, játszóház, zsákbamacska, • Utcai kosárlabda, ügyességi játékok, sorversenyek • Tűzoltó és 
rendőrségi aktivitás • Színpadi műsorok, legyen ön is milliomos, karaoke, • Bohócműsor, lufi  hajtogatás. • 

Este tábortűz, közös éneklés!
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Magyarország jelenlegi gazdasági nehézsé-
gei nagy részben a korábbi időszakok ren-
dezetlen közpénzügyeire és a magas adós-
ságállományra vezethetőek vissza. A helyi 
önkormányzati rendszerben megjelenő gaz-

dálkodási nehézségek, a pénzforgalmi hiány 
növekedése, valamint az eladósodásból adó-
dó veszélyek miatt az Állami Számvevőszék a 
helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének 
ellenőrzéséről döntött. A 2011. év tavaszától 
kezdődően négy ütemben vizsgáltuk az ön-
kormányzatok egy-egy csoportjának pénz-
ügyi helyzetét. A megyei, a fővárosi, a megyei 
jogú városi önkormányzatok helyzetelem-
zését a városi önkormányzatok pénzügyi 
egyensúlyi helyzetének ellenőrzése követte.

A városi önkormányzatok el-
lenőrzésének célja

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, 
hogy milyen körülmények befolyásolták a 

városi önkormányzat pénzügyi helyzetét, az 
adósság létrejöttét, az önkormányzat gaz-
dálkodása biztosította-e a tartós pénzügyi 
egyensúlyt, hasznosultak-e a gazdálkodási 
rendszer korábbi ellenőrzése során a pénz-
ügyi egyensúly javítására tett szabályszerű-
ségi és célszerűségi javaslatok. Az ellenőrzést 
a 2007. január 1. – 2011. június 30. időszakra 
vonatkozóan végezték el. A pénzintézetek-
kel szembeni kötelezettségek állományának 
vizsgálatakor az ellenőrzött időszak 2006. 
december 31. – 2011. június 30. közötti volt.

Az ÁSZ jelentés elérhető a www. aszportal.hu 
oldalon.
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Abádszalók Város Önkormányzata 
pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről

Fáklyás 
felvonulás
Április 30-án este hagyomány idéző és 
teremtő szándékkal fáklyás felvonulás 
on vettünk részt.

A felvonulás a sportpályánál ért vé-
get, ahol az iskola gitár csoportjával a 
hangulatos tábortűz mellett közösen 
énekeltünk. Ekkor határoztuk el, hogy 
a gyermeknapon is tábortűz mellett 
zárjuk a programot.
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Az új rendőr őrsparancsnok bemutatása

Lakatos Gyula rendőr századost az új 
őrsparancsnokot kérdezem, milyen 
indíttatásból választotta a rendőri hi-
vatást?

Kisgyermekkori álmom volt, hogy rendőr le-
gyek. Emellett mindvégig is kitartottam.

Milyen tanulmányokat folytatott?
Jászberényben a Liska József Erősáramú Gim-
názium és Szakközép Iskolában, közbizton-
sági tagozaton végeztem el a középiskolát. 
Felvételiztem Miskolcra a rendőr szakközép-
iskolába és Budapestre, a Rendőrtiszti Főisko-
lára. Mindkét helyre felvettek. Természetesen 
a Rendőrtiszti Főiskolát választottam, ott 
szereztem bűnügyi szakon diplomát. Bűnügyi 
szaknyomozó a besorolásom.

Eddig hol dolgozott?
A Pest Megyei Rendőr Főkapitányság állomá-
nyában, a nagykátai kapitányságon dolgoz-
tam nyomozóként. Kimagasló munkámért 
2005-ben főnyomozói beosztásba kerültem, 
majd 2006-ban főhadnaggyá léptettek elő. 
2008-ban - századosi rangban - kiemelt fő-
nyomozóvá neveztek ki.

Hogyan került hozzánk? 
8 év után úgy éreztem változtatni kellene. 
Megláttam az itteni álláshirdetést, amit meg-
pályáztam. 
Milyen helyismerettel rendelkezik?
Van a helyről ismeretem, mert 2002-ben itt 
Abádszalókon voltam nyári gyakorlaton. 

Hogy tetszett az akkori turista forga-
tag?

Szeretem a nagy mozgást, a tömeget. Jól ér-
zem benne magam. 

Családos Ön?
A megye másik végéből, a leghosszabb nevű 
magyarországi településről, Jászfelsőszent-
györgyről települtünk át ide a feleségemmel. 
Két gyermekünk van. A kislányom itt folytatja 
az általános iskolai tanulmányait. A kisebbik-
kel a feleségem még otthon van.

Szolgálata során mely területekre he-
lyezi a közeljövőben a hangsúlyt?

A körzetemhez 
tartozó öt telepü-
lés megismerése a 
célom, mind területileg, mind a személyeket 
érintőileg. Szeretném elsajátítani a helyi szo-
kásokat, beilleszkedni ebbe a környezetbe. 

Hol szeretne hosszú távon előrelépést 
elérni?

Szeretném, ha a közbiztonság területén a 
bűnmegelőzésben és a bűnfelderítésben 
eredményesen lépnénk fel.
Az elmúlt három hét során hetente fogtunk el 
elkövetőt. Vasárnap éjszaka két kollegámmal 
betörés során tetten értük az elkövetőt, aki a 
kihallgatáson elismerte a bűncselekményt. 

Van-e hobbija?
A horgászás iránt érdeklődöm. Remélem erre 
is marad egy kis időm.

Kívánom, hogy össze tudja egyeztetni 
hívatását a családi életével!  Érezze jól 
magát Abádszalókon!

Szekrényes István

Május 14-én talpon volt az iskola. A Tisza-tó Napja keretében rendez-
ték meg a Vízszintavató Váltófutást. Az Abádszalókhoz tartozó gátsza-
kaszon 1 km-es távonként váltották egymást a gyermekeink. A tanulók 
a hideg és a mintegy egyórás csúszás ellenére is jó hangulatban telje-
sítették a távot.

Vízszintavató VáltófutásVízszintavató Váltófutás

Mindenkinek fontos, hogy biztonságban érezze magát, hogy jó kezekben tudja a rendőrség irányí-
tását. Mivel április hónaptól új rendőr őrsparancsnok szolgálja Abádszalók és a körzetileg hozzánk 
tartozó további négy település közbiztonságát, úgy véljük, sokan szeretnék őt megismerni. Lapunk-
ban ehhez a megismeréshez adunk tájékoztatást.
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

7/2012. ( IV. 27.) önkormányzati   rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2011. évi költségveté-
séről szóló 15/2011.(VIII.26.),és a 18/2011.( XII.14.).sz. rendeletével módosított 2/2011.(II.15.) rende-
letének módosításáról.

8/2012. (IV. 27.) önkormányzati   rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadá-
sáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról.

Abádszalók Város Képviselőtestülete az államház-
tartásról szóló 1992. évi  XXXVIII törvényben, vala-
mint az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetését 
az alábbiak szerint  módosítja

1.§
BEVÉTELEK

1.) Állami hozzájárulások előirányzata  
  127.298.617.-Ft-al növekszik 
  ezen belül:
     Egyes szociális feladatok kiegészítő 
 támogatása +       4.615.247.-Ft
     Központosított támogatás +       9.039.170.-Ft
     ÖNHIKI  támogatása +     25.470.000.-Ft
     Egyéb központi  támogatása +     88.174.200.-Ft

2.) Működési bevételünk 120.000.-Ft-al  növekszik. 
     Adómentes bevétel +           120.000.-Ft

3.)  Önkormányzatok sajátos működési bevétele 

  1.117.000.-Ft-al növekszik: ezen belül:
 Helyi adó bevétel:
     - Idegenforgalmi adó  -        80.000.-Ft
     - Iparűzési adó + 1.564.000.-Ft   
     - Kommunális adó  +    524.000.-Ft 
     - Gépjármű adó  -     891.000.-Ft 

4.) Támogatás értékű bevételünk előirányzata  
  3.123.000.-Ft-al növekszik:
       1./  Támogatás értékű műk.bevétel:  
  +  3.123.000.-Ft
Előző évi műk.c.előir.maradv.telj.többc.kist.társ.          
  +  1.025.000.-Ft
Központi költségvetési szervtől  +   2.098.000.-Ft
A költségvetés bevételi főösszege 
  131.658.617.-Ft-al 
  1.890.892.851.-Ft –ra módosul.

2.§
KIADÁSOK

1.) Működési és fenntartási kiadásunk előirányza-
ta 13.972.741.- Ft-tal növekszik, ezen belül:

          Bér kiadás + 2.876.000.- 
          Munkaadókat terhelő járulékok+  2.373.000.-
          Dologi kiadás +  2.943.980.-
          Szociális feladatok + 5.659.761.-
          Egyéb pénzbeli juttatás  +  120.000.-
2.)  Működési tartalék + 113.558.876.-  

3.) Céltartalék ( felhalmozási ) + 4.127.000.-
A költségvetési kiadási főösszege 
  131.658.617.-Ft-al  
  1.890.892.851.-Ft-ra módosul.

3. §
1.) A képviselő-testület utasítja a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, 
a számviteli nyilvántartásokon vezesse át.
2.) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2012. április 26. 
 (:Kovács Mihály :) (: Ballagó László :)
 polgármester  jegyző

Abádszalók Város Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l6. 
§. (1) bekezdésében, valamint az államháztartás-
ról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 82. §-ában foglalt rendelkezés alapján az 
önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az aláb-
bi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az 
önkormányzat költségvetési szerveire és a Cigány 
valamint a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatra.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. 
évi költségvetésének teljesítése

2. §.
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat – bele-
értve a Cigány és Ruszin Kisebbségi Önkormány-
zatot is – 2011. évi költségvetési teljesítésének
- bevételi főösszegét               1.324.600  ezer Ft-ban
- kiadási főösszegét                1.175.425  ezer Ft-ban

Finanszírozási műveletek nettósítása utáni teljesí-
tett költségevetési
-  bevételi  főösszegét              1.324.279  ezer Ft-ban 
-  kiadási főösszegét                1.092.056  ezer Ft-ban
hagyja jóvá. 

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi zár-
számadását és pénzmaradványának jóváhagyását az 
5/2012. (IV.5.) számú határozatával fogadta el, az 1/A 
táblázatban foglaltak szerint.

/3/ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi zár-
számadását és pénzmaradványának jóváhagyását a 
6/2012.(IV. 06) határozatával fogadta el, az 1/B. táblá-
zatban foglaltak szerint. 

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
3. §.

/1/ Az önkormányzat 2011. évi teljesített költség-
vetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működé-
si és fenntartási cél szerinti részletezését az 1. sz. 
táblázat tartalmazza.

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi 
bevételeinek teljesítése 246 ezer Ft, kiadásainak 
teljesítése 236 ezer Ft, pénzmaradványa 10 ezer Ft. 

/3/ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi 
bevételeinek teljesítése 474 ezer Ft, kiadásainak 
teljesítése 406 ezer Ft, pénzmaradványa 68 ezer Ft.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
4. §.

/1/ Az önkormányzat teljesített működési és fenn-

tartási kiadásainak előirányzatát a képviselő-tes-
tület az alábbiak szerint hagyja jóvá, a 2. sz. táb-
lázat szerinti részletezésben főbb jogcímenként, 
valamint a 2 sz. mellékletben intézményenkénti és 
szakfeladatonkénti részletezésben.
Működési és fenntartási kiadások teljesítése: 
955.320 ezer Ft a 2. sz. táblázatban foglalt, vala-
mint az alábbi kiemelt részletezés szerint:
- személyi jellegű kiadások 425.963   ezer Ft    
- munkaadókat terhelő járulékok  107.674   ezer Ft   
- dologi jellegű kiadások 358.150   ezer Ft    
- egyéb pénzbeli juttatás  6.585   ezer Ft 
- támogatások, pénzeszköz átadások 987   ezer Ft.   
- működési célú támogatásértékű kiadás 8.239   
ezer Ft    
- működési célú hitel kamata 28.334   ezer Ft    
- előző évi maradvány visszafi zetése 9.676   ezer Ft 
- egyéb befi zetési kötelezettség 5.355   ezer Ft
- előzetesen felszámított áfa befi zetés 4.357 ezer Ft
Felhalmozási és felújítási kiadások teljesítése 
   
135.206   ezer Ft
/2/ A kiadások között szereplő egyéb tételek:
- működési célú hitel  9.823 ezer Ft
- pénzforgalom nélküli kiadások  1.530  ezer Ft
- felhalmozási célú hitel 73.546 ezer Ft      



5

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖKXVI. évf. 4-5. szám • 2012. április-május

Abádszalók Város Képviselő-testületének

9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 15/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló, 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 
10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 
valamint a 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az önkor-
mányzat a pénzben és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 15/2005. (X.27.) önkor-
mányzati rendeletét alábbiak szerint módosítja:

1. §
(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 15/2005. (X.27.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (3) bekezdés helyé-
be a következő rendelkezés lép:

„(3)Az átmeneti segély és a temetési segély ter-
mészetbeni szociális ellátásként is megállapítható 
a rendelet 13.§. (5) bekezdésében és 14 §-ában 
meghatározottak szerint.”

(2) A R. 2.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„(4) A Képviselő-testület az e rendeletben szabá-
lyozott átmeneti segélyre, temetési segélyre, a 11. 
§ (6) bekezdésében szabályozott ápolási díjra való 
jogosultság megállapítására, felülvizsgálatára, meg-
szüntetésére, valamint a jogosulatlan és rosszhisze-
mű igénybevétele esetére szóló megtérítésének 
kötelezésére vonatkozó hatáskörét a polgármesterre 
ruházza át.”

Záró rendelkezés
2.§.

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 
az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a pénz-
ben és természetben nyújtott, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló 15/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet 2.§ 
(1) bekezdés a) pontja és a 10.§ hatályát veszti. 
(3) A pénzben és természetben nyújtott, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátá-
sokról szóló 15/2005. (X.27.) önkormányzati ren-
delet a (2) bekezdés fi gyelembevétele mellett más 
módon nem változik.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Abádszalók, 2012. április 26.

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

/3/ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 
működési kiadásait 138.808 ezer Ft-ban hagyja 
jóvá, a 3. sz. melléklet szerint.
/4/ A képviselő-testület az önkormányzati mérleg 
főösszegét 4.251.602 ezer forintban, az 5. sz. táblá-
zat szerinti részletezésben elfogadja.
/5/ Az önkormányzat által adott közvetett támo-
gatások összegét a 9. sz. táblázat szerint fogadja el.
/7/ Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mér-
legét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, az 
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, az 5. 
6. 7. sz. táblázatoknak megfelelően fogadja el.

III. PÉNZMARADVÁNY

5. §.
/1/ Az önkormányzat 2011.évi gazdálkodása során 
keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 4. és 
7. sz. táblázatban részletezett – pénzmaradványa 
154.673 ezer Ft, melyből:
Felhalmozási célú maradvány: 26.257 ezer Ft

Működési célú maradvány: 128.338 ezer Ft, mely-
ből 10 ezer Ft a Cigány Kisebbségi, 68 ezer Ft a Ru-
szin Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa,

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §.

/1/ Abádszalók Város Képviselő-testülete az ön-
kormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló be-

számolót az előterjesztés és az 1-l0. sz. táblázatok, 
valamint 1-13 sz. mellékletek szerint jóváhagyja.
/2/ Abádszalók Város Önkormányzatának 2011. 
évi egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi je-
lentését, mérlegét, pénzmaradvány- és eredmény 
kimutatását az Állami Számvevőszék részére tör-
ténő megküldésével kell közzé tenni. 

7. §.
/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Abádszalók, 2012. április 26.
 (:Kovács Mihály :) (: Ballagó László :)
 polgármester  jegyző

Abádszalók Város Képviselő-testületének

10/2012. (IV. 27.)  önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elhelyezésével 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. sz. 
mellékletének módosításáról.

A közszolgáltatás díja 2012. május 1-től:
 60 literes űrtartalmú edényzet ürítési díja:   
  306.- Ft + ÁFA ürítésenként,

 120 literes űrtartalmú edényzet ürítési díja:   
  383.- Ft + ÁFA ürítésenként
Ezzel egyidejűleg a 19/2010. (XII. 30.) önkormány-
zati rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszíti.

Abádszalók, 2012. április 26.

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

Abádszalók Város Képviselő-testületének

2012. április 26-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában

36/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi 
határozat
Abádszalók Város Képviselő-testülete Abádszalók 
város 2011 évi közrend-közbiztonsági helyzetéről 
szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

A képviselő-testület a települési közrend-közbiz-

tonság színvonalának javítása érdekében az alábbi 
feladatok rögzítését az előző évekhez hasonlóan, 
továbbra is indokoltnak tartja:
 • Szükséges a rendőri állomány megnyugtató 
elhelyezésének mielőbbi megoldása, melyhez a 
képviselő-testület - a Tiszafüredi Városi Rendőrka-
pitányság közreműködésével – kéri a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a 
Belügyminisztérium segítségét. 
 • A képviselő-testület szükségesnek tartja az ál-
lománytábla teljes feltöltését és stabilitását, mely 
ne csak a nyári turisztikai szezonra korlátozódjon, 
hanem egész évben folyamatosan biztosítsa a tele-
pülés közrendjét-közbiztonságát. 
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 • A képviselő-testület felhívja a fi gyelmet a meg-
botránkoztatást okozó cselekmények (uzsora, drog, 
futtatás, stb.) visszaszorítására, az ezzel kapcsolatos 
megelőző munka hatékonyságának növelésére. 
- Javítani szükséges az irodai számítógépparkot, 
valamint a mobilizálás érdekében az állomány szol-
gálati gépjárművel történő ellátását. 

37/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi 
határozat: Az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásá-
ról 
1. Abádszalók Város Önkormányzata képviselő-tes-
tülete a Magyarország 2012. évi központi költség-
vetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. mel-
léklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. 
évi támogatására.
2. Abádszalók Város Önkormányzata képviselő-tes-
tülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény  alapján a következő 
nyilatkozatot  teszi
I.   A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. 
január 1-jén 4 508 fő. 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezeté-
séről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 64 000 
ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi válság költségveté-
si rendeletét 47 492 ezer forint összegű működési 
célú hiánnyal fogadta el.      
IV. Az önkormányzat az Ötv.szabályai szerint kötele-
ző könyvvizsgálatra kötelezett. 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjá-

ban meghatározott rendezett munkaügyi kapcso-
latok követelményeinek megfelel. 

38/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi 
határozat Abádszalók Város Önkormányza-
tának 2012. évi közbeszerzési tervéről 
Abádszalók Város Önkormányzata 2012. évben köz-
beszerzési eljárásokat nem tervez lefolytatni.

39/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi 
határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete a Tisza-tó 
Strand Nonprofi t Kft. 2011. évi beszámolóját elfo-
gadta. 

40/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi 
határozat 
Abádszalók Város Képviselőtestülete az Abádszalók 
Várost Üzemeltető Kft. 2011. évi beszámolóját elfo-
gadja. 

41/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi 
határozat
Abádszalók Város Képviselő-testülete a 2011. évi 
ellenőrzési jelentést elfogadja.

42/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi 
határozat
Abádszalók Város Képviselő-testülete Tóth Tibor 
önkormányzati képviselőt delegálja a Köztestületi 
Tűzoltóság Elnökségébe. 

43/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi 
határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről szóló Együttmű-

ködési Megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza a 
polgármestert, valamint az Köztestület elnökét a 
Megállapodás aláírására. 

44/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi 
határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez 
kapcsolódó bel és csapadékvíz rendezés Jász- 
Nagykun- Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályá-
zat támogatásának lehívásához szükséges átszám-
lázás módosításáról az alábbiak szerint dönt:
1./ A tárgyban hozott  28/2012 (III. 26) számú ha-
tározat mellékletét képező szerződés 6. pontja az 
alábbiak szerint módosul:
6. Az Önkormányzat részéről kiállított számla 
szállítói fi nanszírozással az ÉARFÜ Nonprofi t Kft. 
ROP Közreműködő Szervezet (4025 Debrecen, 
Széchenyi u. 31.) által kerül kiegyenlítésre az Ön-
kormányzat ERSTE Banknál vezetett 11600006-
00000000-39007849 számú bankszámlájára törté-
nő átutalással.
2./ A szerződés többi pontja változatlanul érvény-
ben marad.
3./ Abádszalók Város Képviselőtestülete felhatal-
mazza Kovács Mihály polgármestert a szükséges 
feladatok elvégzésére.

45/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi 
határozat: a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről.
Abádszalók város képviselő-testülete a polgármes-
ternek a két ülés között történt fontosabb esemé-
nyekről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

Nevelőszülői szolgálat 
a református gyülekezetben
Az abádszalóki református gyülekezet az elmúlt fél év során beindította az Országos Egy-
ház szervezésében működő Nevelőszülői Képzést. Néhány éve működik e missziói szolgálat. 
Nagy lehetőség, hogy olyan gyermekek, akikről szüleik lemondanak, vagy ideiglenesen a 
szülők nem tudnak gondoskodni, hitüket gyakorló családokba kerülhetnek. E családokban 
a hit többletét, egy más szemléletet nyerhetnek a növekvő gyermekek. A más értékrend, a 
mindennapi élet szeretet teljesebb megélése adhat biztonságos talajt személyiségüknek.
Erre a szolgálatra készült 16 fő a gyülekezetben Budapestről, Debrecenből érkezett szakkép-
zett előadók által. Megtörtént a 28 és 32 órás képzés, az oklevél átadása van még hátra. Ün-
nepi istentisztelet keretében történik, ahová érkeznek egyházi vezetők, az egyház e missziói 
elöljárói, és meghívott vendégek a megyétől, a városból, és Tiszafüredről a gyermekjóléti 
szolgálattól, a gyám hivataltól.
Az ünnepség június 10-én, du. 3 órakor lesz a református templomban. A szolgálatot Szabó 
József esperes úr fogja végezni. Erre hívunk minden érdeklődőt, különösen a város elöljáróit, 
kik külön is megszólítást kapnak. 

Szűcs M Sándorné lp.
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Abádszalóki hírek
Közlekedés a 
védtöltésen
Az engedélyben meghatározásra 
került, hogy a töltésen közleke-
dés során elsődlegesen a KRESZ 
szabályai az irányadók, azonban 
attól eltérően a megengedett 
sebességet 40 km/h-ban korlá-
tozta, valamint kötelezővé tette a 
töltésen közlekedő kerékpárosok 
részére történő elsőbbséget.

Tisztelt Gépjárművezetők!
A fenntartási feladatok ellátása 
és az árvízvédelmi töltés védel-
me érdekében a töltésen, vala-
mint a töltés lábvonalától, annak 
mindkét oldalán számított 10-10 
méteres védősávon (töltésmenti 
sávon) belül nem szabad olyan 
tevékenységet végezni, amely 
a talaj szerkezetét, szilárdsá-
gát, összetételét megbontaná, 
illetve hátrányosan megváltoz-
tatná, annak elszennyeződését 
eredményezné. Az árvízvédelmi 
töltésen és a meghatározott vé-
dősávon belül a járműközleke-
déshez a fenntartó hozzájárulása 
– gáton közlekedési engedély – 
szükséges, melyet a használattal 
arányos, a fenntartási költségek 
részleges ellentételezését szol-
gáló díj megfi zetéséhez kötheti.
A Tisza-tó térségében a fenn-
tartó szerv a Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság. Az Igazga-
tóság a jogszabályi felhatalma-
zás alapján kidolgozta a Tisza-tó 
védtöltésének igénybevételére 
vonatkozó szabályokat, melyet a 
gáton közlekedési engedélyben 
közzé tett. A védtöltés igénybe-
vétele a gáton közlekedési enge-
dély hiányában – az egy nyomon 
közlekedő járművek kivételével – 
TILOS, az engedéllyel rendelkező 
az engedélyt a közlekedés, illetve 
a területen történő tartózkodás 
során köteles magánál tartani!
Az engedélyben meghatározásra 
került, hogy a töltésen közleke-
dés során elsődlegesen a KRESZ 
szabályai az irányadók, azonban 
attól eltérően a megengedett 
sebességet 40 km/h-ban korlá-
tozta, valamint kötelezővé tette 
a töltésen közlekedő kerékpáro-
sok részére történő elsőbbséget.

Tekintettel arra, hogy az igény-
bevétel szabályainak meghatá-
rozása jogszabályi felhatalmazás 
alapján történt, azok megszegé-
se jogszabálysértésnek minősül-
nek. A 2012. április 15-n hatályba 
lépett és a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 246. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján aki az árvízvédel-
mi töltést vagy a vízkárelhárítási 
célú tározó töltését jogszabály-
tól eltérő módon veszi igénybe, 
járművel engedély nélkül köz-
lekedik, a töltés menti sávot, a 
nagyvízi meder területét vagy 
a parti sávot a jogszabálytól 
eltérő módon használja ár- és 
belvízvédelmi szabálysértést 
követ el. A szabálysértés elköve-
tője 5.000,- Ft-tól 50.000,- Ft-ig 
terjedő helyszíni bírsággal, vagy 
5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig ter-
jedő pénzbírsággal sújtható. A 
helyszíni bírság, illetve a pénzbír-
ság - meg nem fi zetés estén – el-
zárásra átváltoztatható. Helyszíni 
bírságot a rendőrség mellett a 
hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv erre felhatalmazott ügyin-
tézője is szabhat ki.
A fentiekre tekintettel kérjük a 
tisztelt gépjárművezetőket az 
Igazgatóság által a gáton köz-
lekedési engedélyben foglaltak 
maradéktalan betartására!

Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

Állománygyűlés a 
Tűzoltó Köztestületben
Május 10-én állománygyűlést 
tartottak a Tűzoltó Köztestület-
ben. Az értekezleten részt vett 
Kovács Mihály polgármester, 
aki megköszönte az állomány 
munkáját, és Juhász Sándor a 
tiszafüredi hivatásos tűzoltó-
ság parancsnoka, aki a szakmai 
együttműködést értékelte ma-
gas szintűnek.
A 2011 évet értékelő szakmai 
beszámoló megállapítása az volt, 
hogy a tűzoltóság eleget tett az 
alapszabályban meghatározott 
alaprendeltetés követelménye-
inek, a tűzoltásnak és a műszaki 
mentésnek.

A 2011 évi költségvetési támo-
gatás felhasználásával kapcso-
latban hangzott el, hogy igen 
feszített volt, de nem veszélyez-
tette a feladatellátást.
A 2012 évi központi költségveté-
si támogatás előre láthatóan biz-
tosítja a működési feltételeket.
Vezetőség választás is volt, mert 
a választott tisztségviselőknek 
lejárt az 5 éves mandátuma. Nem 
történt személyi változás, a ko-
rábbi vezetőségnek továbbra is 
bizalmat szavaztak.
A vezetőség tagjai: Ballagó Lász-
ló, Tóth Tibor, Somodi László

Velocipéddel a Tisza 
Körül
Hidvégi-Üstös Pál, a Tisza Nagykö-
vete egy tradicionális velocipéddel 
körbekerékpározza a Tiszát, és min-
den település vezetőjét személye-
sen kéri, hogy nevezzen csapatot a 
Tiszavölgy Kalandtúrára. A települé-
sek csapatai bármelyik kiválasztott 
hétvégén (5 db 3 napos hétvége) 
ingyenesen vehetnek részt.

10. nap május 6. – Tiszaderzs, 
Abádszalók, Tiszabura, Tiszaroff, 
Tiszagyenda, Tiszabő, Tiszapüs-
pöki. Visszamentem Tiszafüredre 
reggel, a Tour de Tisza tó rövid tú-
rafutamának kapcsán jelképesen 
útnak indítottak. Még indulás előtt 
nyilatkoztam a helyi TV-nek.
Abádszalókon Kovács Mihály 
polgármester elém jött kerék-
párral és ki is kísért kerékpárral 
a településről. A Tisza tó talán 
legnépszerűbb strandján is ter-
vezünk vizes feladatot. Termé-

szetesen csapatot is neveznek. 
Tiszaburát Abádszalókról értesí-
tette, hogy hamarosan érkezem 
hozzájuk. Tiszaroffnál a tározó 
mellett jöttem el a gáton, meg-
néztem a védművet. Nagyon 
rossz a közút Abádszalók, Tisza-
bura, Tiszagyenda között, sajnos 
sokan a tározó töltését használ-
ják a gépkocsival, az meg nem 
erre a forgalomra van kitalálva.
Tiszaroffon az alpolgármester 
és az igazgató fogadott a gye-
rekekkel. Egy tanteremben tájé-
koztattam őket és az ifjúságot a 
Kalandtúráról. Ajánlották, hogy 
legyen náluk egy éjszakai tábor, 
mert nagyon jók az adottságai a 
partszakasznak. Náluk hagyomá-
nya van a komphúzó versenyek-
nek, ahol a vízi járművet emberi 
erővel húzzák át a másik oldalra, 
ahol a sodrás nem végzi el ezt a 
munkát. Erről jut eszembe, hogy 
Novák Gyuláék Rákóczifalván, 
pedig említették, hogy kötélhú-
zó versenyt rendeztek, de úgy, 
hogy az egyik csapat a Tisza 
egyik a másik a túloldalán volt. 
Tiszapüspökin megnéztük a mú-
zeumot, a tájházat, a helyi gyűj-
teményt. Konzultáltunk arról, 
hogy milyen sok a látnivaló van 
a környéken és mennyi mindent 
érdemes lenne bemutatni nek-
tek. Szerencsére ma nem esett az 
eső, így kellemes időben tudtam 
kerekezni és a gyereket sem ri-
asztotta el az idő attól, hogy csat-
lakozzanak hozzám. Novák Gyula 
kuruc barátomnál aludtunk Rá-
kóczifalván. Még este beszaladt 
hozzánk Rákóczifalva polgár-
mestere és alpolgármestere és 
megbeszéltük, hogy másnap 
majd hivatalosan is találkozunk.
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StartStart
mintaprojekt Abádszalókon is elindult a Start mintaprogram keretein belül a közfoglalkoztatás. A 

„palántanevelő”, a „mezőgazdasági”, az „út”, a „belvízelvezető”, az „energia nyár” prog-
ramokon belül több mint 160 munkavállaló foglalkoztatása biztosított az október, illet-
ve, december végéig.

Mezőgazdasági-projekt
A külterületeken a talajmunkák után 1,3 
hektárhagymát vetettek el, illetve 5 hektár 
burgonyát ültettek el, további 1,5 hektár ké-
szítettek elő a palánták részére. Az időjárás 
sajnos nem volt kegyes eddig, hiszen a meg-
lévő eszköz, és szakmai hiányosságokat az 
aszály csak tetőzi. A megfúrt 3 db kút bizto-
sítja majd a locsoláshoz szükséges vízmeny-
nyiséget.

Energianyár-projekt
A „pedagógus földeken” 3 hektár energia 
nyár erdő telepítése megvalósult, sajnos ab-
ból a talajból is hiányzik a csapadék!

Út-projekt
Az út program dolgozói a település aszfalt 
útjainak a javítását végzik. Bőven van mun-
kájuk... A rendelkezésre álló kéziszerszámok 
mellé egy szállítójárművet is kell biztosítani, 
így az egyetlen új traktorunknak egyszerre 
kellene a mezőgazdaságban, az energia pro-
jektben, a belvíz elvezetési munkákban, és az 
út projektben is dolgozni. Nem kis szervezési 
munkát igényel ennek a koordinálása.



9

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖKXVI. évf. 4-5. szám • 2012. április-május

Palánta-projekt
A 20 fős palántanevelő brigád látványos mintagazdaságot varázsolt a polgármesteri hivatal 
eddig elhanyagolt hátsó udvarán. Először fóliasátrat építettek, abba fűtést, majd 500 m2 terü-
leten veteményes kertet alakítottak ki, ahová az óvodásokat nézelődni (epret enni  ), az iskolá-
sokat tanulni, segíteni várják nagy szeretettel.

Kisiskola
Ne feledkezzünk meg a mezőgazdasági programon 
belül megvalósuló épületfelújításról sem! Az „Abádi 
Kisiskola” volt épülete teljesen megújul, a szigetelés 
már elkészült, új tetőt kapott, a nyílászárókat hama-
rosan cserélik, és a burkolás, vakolás is elkészül május 
végéig.

Belvíz-projekt
A belvízelvezető programban dolgozók, a tervezett 
nagy projektek (Vásárhelyi terv) által nem érintett te-
rületeken végzik az árkok mélyítését, átereszek rend-
betételét valamint a belterületek rendben tartását.

Az elkövetkezendő hónapokban, az eddig megérke-
zett eszközök mellé vásárolhatunk még egy pótkocsit, 
illetve az őszi betakarítási munkákhoz szükséges esz-
közök, zsákok beszerzésére is sor kerül
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Abban a szerencsés helyzetben 
volt részünk, Kormos Erzsébet 
vezetőtársammal, hogy március 
18-tól egy hetes (önköltséges) 
magyar-német oktatási szeminá-
riumon vehettünk részt a német-
országi Hilchenbanchban.
Vezetőként úgy gondoljuk, az új 
iránt nyitottnak kell lennünk, ha-
ladni a „korral” – megismerni má-
sok tapasztalatait, ötleteit, - s talán 
nem szégyen (ha nekünk is jó) azt 
átültetni a mi munkánkra.
Megismerni más országokat, azok 
eredményeit, kultúráját, tudomá-
nyát, majd új ismeretekkel gazda-
godva hazatérni – ez volt többek 
célja (Szent István király is felismerte 
a nemzetközi kapcsolatok jelentősé-
gét) már a múltban is, de az utazás 
csak kevesek számára volt elérhető.
Számunkra az utazás lehetősége a 
Fegyverneki óvónő kollégák révén 
adódott, kiknek 2006 óta él és mű-
ködik a németországi kapcsolatuk.
A tanulmányút programját, szer-
vezését és lebonyolítását Günter 
Hensch Úr intézte, aki Siegenben 
született.
Günter Úr a népek barátságának 
ápolásában szerzett érdemeket.
Az 1980-as évektől pedagóguso-
kat, bányászokat, szakszervezeti 
aktivistákat utaztatott Német-
országba Mórról, Tatabányáról, 
Székesfehérvárról, Budapestről, 
Szolnokról, - majd 2003 óta Kunhe-
gyesről, - 2006 óta Fegyvernekről.
E tevékenységével a „hétköznapi 
emberek” körében hidat épített a 
különböző népek, kultúrák és poli-
tikai rendszerek között. Személyes 
odaadása, humanizmusa a leg-
szebb dolgot jelentette emberek 
százainak: a barátságot.
Günter Hensch Úr a németországi 
Észak-Rajna-Vesztfália Tartomány 
Egyház és Társadalom Intézet Ve-
zető munkatársa.
Günter Úr 2001-ben Magyarorszá-
gon Aphelandra-díjban részesült. E 
díjat azért alapították nálunk, hogy 
a humanizmust, mint értéket, - a 
pénz és teljesítmény-centrikus 
világunkban előtérbe helyezzék. 
(Többek között e díjban része-
sültek az elmúlt években: Szabó 
Gyula színművész, Kányádi Sándor 
költő, Böjte Csaba, Kozma Imre.)
Az egyhetes program nagyon 
gazdag, tartalmas, zsúfolt, újszerű, 
élményt, tapasztalatot nyújtó és 
feledhetetlen volt.

Minden napjáról és mozzanatáról 
képtelenség szűkszavúan beszá-
molni, azt ott át kellett élni.
Ellátogattuk kettő óvodába, egy 
elemi (általános)- , egy szakisko-
lába, (középiskola), - egy egyetem-
re, - hallgattunk előadásokat, - és 
részt vettünk városnézésen.
Számunkra természetesen az óvo-
dalátogatás volt a „legvártabb”.
Igen! Teljesen más Németország-
ban az egész oktatási rendszer. Az 
óvodai nevelést nem az állam tart-
ja fenn,  - fenntartók az egyházak, - 
szakszervezetek, - szülői alapítvá-
nyok, stb. Nincs óvóképző főiskola, 
csak középszintű képzés. Nincs or-
szágos Óvodai Alapprogram, mint 
nálunk, - a nevelési programjukat 
az óvodák maguk tervezik meg.
A szülők heti óramennyiségű óvo-
dai nevelést „vásárolnak meg”, ezt 
az igényt egy évig tartják fenn és 
fi zetnek érte.
A legtöbb gyermek csak félnapos, 
tehát már az ebédet sem igénylik. 
Nincs dajka munkakör az óvodá-
ban.
Heti kettő délután szabadidős 
tevékenységeket szerveznek, 
melyet tarthat szülő, óvónő vagy 
meghívott vendég.
Az óvodák nagyon jó 
felszereltségűek informatikai esz-
közökkel, - technikai eszközökkel, - 
csoportszobai és udvari játékokkal 
egyaránt.
A tapasztalatunk az volt, - és ami 
nagyon jó – hogy már az óvodá-
ban is jobban az „életre nevelnek”, 
nagyobb önállóságra, az élet prak-
tikus dolgainak ismeretére, a min-
dennapokban való eligazodásra, 
tájékozódásra. A mit, hogyan, mi-
ért-re. 
Fúrnak, faragnak, szerelnek, - min-
dennapi a kapcsolatuk a lelkész 
úrral, a rendőrrel, stb.
A csoportok ott is vegyes életko-
rúak, - a nagyobbak segítenek a 
kicsiknek.
Érdekes volt számunkra, hogy pél-
dául a tízórait is maguknak viszik. 
Az egyik gyerek földiepret evett, 
a másik szalámis kenyeret. Nem 
jellemző, hogy „kéregetnek” egy-
mástól, mert megkívánja a másik 
ennivalóját. „…Az az övé, nem 
kell adnia a másik gyereknek.” – 
mondta a német óvónéni.
A család-óvoda kapcsolata ott is 
jó, de más, mivel szinte a szülők 
tartják fenn az óvodát.

Németországi Németországi 
tanulmányúton tanulmányúton 
voltunkvoltunk
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Véleményem szerint az óvodai 
nevelés terén sokkal magasabb 
fokon állunk. Elismerésre méltó az 
óvodai nevelésünk múltja és jele-
ne. Nekünk természetes, hogy az 
állam gondoskodik az óvodákról, 
és elismeri fontosságukat.
Jó a magyar oktatási rendszer, - s 
talán nem is kellene olykor-oly-
kor reformálni.
  Az általános iskolai felépítésük is 
más, - 5. osztálytól már bontva, „szako-
sodva” vannak, - talán a mi 8 osztályos 
gimnáziumunkhoz hasonlít.
Bonyolítja az eligazodást, - hogy 
tartományonként mást tanulnak 
a gyerekek, - egységes NAT-juk 
nincs, - viszont tartományon belül 
minden iskolatípus megtalálható.
Ami náluk magas szinten működik, 
az a „középfokú” duális képzés, mely-
ben a gyakorlati oktatásra helyezik 
a hangsúlyt. Ezáltal jó, illetve kiváló 
szakembereket tudnak képezni.
Az iskolák szerződéses kapcsolat-
ban vannak a gyakorlati helyet és 
képzést biztosító neves munkahe-
lyekkel, gyárakkal, - így a fi atalok 
ott tanulják ki a szakmát.
A Siegenei egyetemen az 
Inkluzióról hallgattunk előadást. 
Érdekes volt számunkra a téma 
globális felvezetése és értelmezé-

se: „ Miért fontos a társadalomnak, 
Európának az inklúzió?”
Az előadó utalt az UNO egyez-
ményre e tekintetben, melyet ha-
zánk is aláírt. Előttünk, magyar pe-
dagógusok előtt ismert az inkluzív 
nevelés, sőt alkalmazzuk is. 
Németországban a képzési politi-
kában ugyan központi helyre ke-
rült az inkluzió, de vita folyik arról, 
hogy helyes-e vagy nem.
Az UNO-ban a vita tárgya nem az, 
hogy jó vagy nem, - az inkluzió – 
hanem a „hogyan”-ja.
Előadását azzal zárta Thomas 
Franzkowiak egyetemi tanár, 
hogy az inkluzióban is össze kell 
fogni és tartani Európának, mert 
„Európának nincsenek nyersanya-
gai, nekünk az emberek jelentik a 
nyersanyagot, és minden emberre, 
minden területen szükség van.”
A Kölni városnéző délután feled-
hetetlen volt.
A Kölni Dóm, hivatalos nevén: Szent 
Péter és Mária Dóm, 157 méteres 
magasságával Németország má-
sodik és a világ harmadik legma-
gasabb temploma. Németország 
legnépszerűbb látványosságának 
egyike. 2004-ben kb 6 millió láto-
gatója volt, nagyjából annyi, mint a 
párizsi Eiffel-toronynak.

Földházi Julianna

Óvoda iskola átmenet

Vallásóra

A Kölni főpályaud-
var mellett áll, a Raj-
na partján. 1996-ban, 
mint az európai gótikus 
művészet remekművét, 
kulturális Világörökség 
részévé nyilvánították.
Elsétáltunk abba az 
üzletbe (eredetileg 
patika) ahol először 
állították elő és kezd-
ték forgalmazni a kölni 
vizet. Megtudtuk milyen 
céllal kísérletezték ki a „vizet”, 
- majd hogyan lett a „Kölni vízből” 
kölni.
A hét folyamán a tanároknak és az 
óvónőknek többször külön-külön 
volt programjuk. Mivel a csoporttal 
egy tolmács utazott, szükség volt 
több, Németországban az oktatás 
területén dolgozó magyar szak-
ember segítségére. Ekkor derült ki, 
mennyi magyar dolgozik külföldön, 
akár az oktatás területén is.
Érzésünk szerint minden meglá-
togatott intézményben szívesen, 
elismerően fogadták a magyar 
pedagógus csoportot.
Útban hazafelé,”pihentető” vá-
rosnézést iktattunk be Regens-

burgban és Passauban.
Új ismeretekkel gazdagodva, fe-
ledhetetlen élményekkel tértünk 
haza.
A német csoport évente egy-
szer ellátogat Fegyvernekre. 
Programjukban eddig egy nap, 
abádszalóki látogatás szerepelt. 
Ezentúl pedig, - szakmai és sze-
mélyes kapcsolatunkra tekintettel 
- szívesen látjuk, kalauzoljuk Őket 
településünkön.
Ha vendéglátáshoz „szponzoro-
kat” kell keresnünk, - reményke-
dem benne – segítő kezekre talá-
lunk majd.
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„Te is felszállsz, helyet találsz...”

 Életünk napjait a rohanás jellemzi: reggel sie-
tünk dolgozni, aztán haza, hiszen otthon vár min-
ket a második műszak. Ha településünkön kívül kell 
ügyet intézni, akkor is arra törekszünk, minél hama-
rabb essünk túl rajta, így legegyszerűbb, ha autóba 
ülünk vagy buszra szállunk. A vonat, mint közleke-
dési eszköz, mintha az utóbbi időben háttérbe szo-
rult volna nálunk. Így aztán nem is csodálkozhatunk 
azon, ha gyermekeink számára a vonatozás igazi 
különlegességnek számít.
 Így gondolta ezt néhány anyuka is, akik elhatá-
rozták, hogy egy hétvégi napon közösen vonatozni 
viszik gyermekeiket. Egyikük, vállalva a szervező és 
programfelelős szerepét, gondosan feljegyezte a 
vonat – csatlakozások időpontjait és számba vette 
uticélunk látnivalóit.
Egy szép – bár kissé felhős és hűvös – szombat reg-
gelén 22-en vártuk az abádszalóki vasútállomáson, 
hogy megérkezzen az első vonat, amire felszállunk: 
a „kis piros”.  Miután mindenki elfoglalta a helyét és 
megváltottuk jegyeinket, a hátizsákból előkerültek 
az elemózsiás csomagok, s utazás közben mindany-
nyian megreggeliztünk. 
A személyvonatról előbb egy gyors-, majd újból egy 
személyvonatra szálltunk, amivel hamarosan meg-
érkeztünk Gyöngyösre. Ott kisvasútra ülve gurultunk 
Mátrafüredre. A borongós időjárás és időnként sze-
merkélő eső sem vette el a társaság kedvét egy kis 
sétától; előbb a fák között dúsan hömpölygő patakot 
csodáltuk meg, majd egy kisebb erőpróbának tettük 
ki magunkat: a Kozmári kilátóhoz tartó rövid, ám kissé 
meredek út végén a csapat felnőtt tagjai az út végére 
mintha némiképp nehezen kapkodták volna a leve-
gőt... Nem úgy a gyerekek, akik észre sem vették, hogy 
felfelé haladunk.

A környék - kilátóból szemünk elé táruló - csodála-
tos látványa, természetesen, megérte a fáradtságot 
gyereknek, felnőttnek egyaránt.
A kisvasút visszafelé való indulásáig a gyerekek 
örömmel vették birtokukba az állomás közelében 
terpeszkedő játszóteret, s még az otthon hagyott 
családtagok részére apróbb ajándékok vásárlására 
és egy-egy fagylalt elfogyasztására is volt lehetősé-
günk. Gyöngyösre megérkezve a Fő téren  tettünk 
még egy sétát személyvonatunk indulása előtt. 
 Kis társaságunk hazafelé már kissé fáradtan, de 
élményekkel telve szállt vonatról vonatra, mígnem 
szemünk előtt újból feltűnt városunk vasútállomá-
sának épülete. Nagyon jó kezdeményezés volt, kö-
szönjük, hogy veletek mehettünk!

Fábián Krisztina
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Szervezetünk védekező (im-
mun) rendszerét mindezek a ha-
tások igen erősen megterhelik, 
a közvetlen fi zikai (meghülések) 
és biológiai (fertőzések) hatá-
sokról nem is beszélve. A szer-
vezet vitamin- és energia tar-
talékai kimerültek erre az időre. 
Fáradtabbak vagyunk, levertség 
érzése vesz erőt rajtunk – dü-
höng a tavaszi fáradtság.

Ez alatt az idő alatt szerveze-
tünkben felhalmozódnak a ked-
vezőtlen hatású anyagok, amit 
közkeletűen salakanyagoknak 
neveznek, bár én inkább test-
idegen anyagoknak neveznék 
(étel adalékok, tartósítók, festé-
kek stb.).

Rossz hír, hogy a kereskede-
lemben általunk hozzáférhető 
termékek minőségi összetétele, 
vitamin tartalma számos tu-
dományos kutatási eredmény 
szerint is nem megfelelő nem 
elégíti ki szervezetünk igényeit.

Szükségünk van tehát valamire, 
ami jobb helyzetbe hoz bennünket.

A szervezet méregtelenítésére az 
emberiség már régen kitalálta a 
különféle vallási köntösökbe búj-
tatott tavasz környéki hosszabb 
böjtöket. Ez nem annyira haté-
kony, mert leszűkíti a tápanyag 
bevitelt, de nem oldja meg a mi-
nőségi hiányok pótlását.

Ókori írásos bizonyítékaink 
vannak arról, hogy az Aloe Vera 
növény különféle részeit gyógy-
ászati célokkal alkalmazták. És 
nem véletlenül!

A belsőlegesen fogyasztható LR 
Aloe Vera ivó gél (őszibarackos, 
mézes,csalános) és vele a foko-
zott folyadékbevitel valóban jó 
választás a szervezet hiányainak 
pótlására. Az Aloe Vera gél tulaj-
donságai az összetevők kombiná-
ciójának egyedülállóságában rej-
lik, biológiai hatása igen sokrétű, 
köszönhetően a közel kb. 260 féle 
bioaktív összetevőjének. Kiváló-
an pótolja a szervezet számára 
szükséges hiányzó anyagokat, 
sejtszinten méregtelenít. Ajánlott 
fogyasztás: minimum napi 50 ml.

Energetizáló hatása miatt ajánlott 
az LR Vita Aktív koncentrátum. Ez 
egy tartósítószer mentes, termé-
szetes termék 21 féle zöldség- és 
gyümölcs koncentrátumból, 10 
féle vitamin hozzáadásával. A 
benne lévő bioaktív növényi ha-
tóanyagok erősítik az emberi im-
munrendszert és megszabadítják 
a testet a szabad gyököktől. Emel-
lett aktiválják az anyagcserét, és 
az emésztést, fokozódik a teljesí-
tőképesség. Különösen jó hatású 
az LR Aloe Vera ivó géllel együtt 
fogyasztva. Javasolt napi adagja 1 
teáskanál (5 ml).

Egész életünk, testünk külső és 
belső világának minden porciká-
ja a mikróbák óceánjában fürdik. 
Nélkülük az életünk egyszerűen 
nem lehetséges. Persze vannak 
köztük számunkra ártalma-
sak és velünk együttműködők, 
azaz barátságosak is. Ezeket 
hívjuk probiotikumoknak. Se-
gítő együttműködésük nélkül 
emésztésünk, immunrendsze-
rünk működésképtelenné válna. 

A jó közérzet 70%-ban az ember 
legfontosabb immunszervétől 
függ, nevezetesen a bélrend-
szertől. Ott lép működésbe az 
LR innovatív PRO12-formulája, 
ami hosszútávon segíti a testünk 
védekező rendszerét. Ideális 
kiegészítő az Aloe Vera kúrá-
hoz a Probiotic12. Maga a gél 
táplálékként és alapanyagként 
szerepel ezen baktériumok szá-
mára, amelyek a mi számunkra 
értékes anyagokat termelnek. A 
mikrokapszula megvédi a bakté-
riumokat a gyomorsav ártalmas 
hatásától, úgy, hogy azok sértet-
lenül eljuthatnak a rendeltetési 
helyükre, a bélrendszerbe. Aján-
lott napi adagja 1 kapszula, ami 
szükség esetén emelhető.

A böjtös időszak jó kiegészítő-
je lehet az LR Figuactiv diétás 
teakeverék, mivel biztosítja a bő 
folyadékbevitelt. A szervezetből 
a felesleges salakanyagok eltávo-
lításához nagyon sok folyadékra 
van szükség. Valamint sok, erős, 
tápláló ballasztanyagra (rostra), 
melyet a Figuactiv termékcsalá-
dunk gazdagon tartalmaz. Ezen 
rostok hatásának kibontakozásá-
hoz sok víz szükséges. Az átlagos 
napi fogyasztástól eltérően 2-3 
liter szénsavmentes ásványvízre 
vagy más kalóriaszegény folya-
dékra van szükség, melyet az íz-
letes teakeverék kínál. A Figuactiv 
Diétás Teakeverék nem csak egy 
ízében igen különleges ital, de 
összeállításának köszönhetően 
kiváló segítséget nyújt minden-
fajta diétaprogramhoz is. Stimu-
lálja az anyagcserét és a salaktala-
nítást, valamint egészséges és az 

időközben jelentkező éhségérze-
tet kifejezetten csökkenti! Ideális 
a közti étkezések helyett.

Reishi Plusz Kapszula C-vaminnal

Már kb. 4000 éve használják a 
kínai népi gyógyászatban, mely 
szerint még ma is ez a gomba a 
leghatásosabb erősítő. Az i.e. 3 
században életelixíreket készítet-
tek belőle. A Reishi vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz, 
úgymint pl. vasat, magnéziumot, 
kalciumot, rezet és cinket. A leg-
jelentősebb hatóanyagai azon-
ban a poliszacharidok, triterpen 
és a germánium. Japánban hi-
vatalosan regisztrálták, mint a 
rák utókezelésének kiegészítő 
anyagát (kemoterápia és sugár-
kezelés mellékhatásainak csök-
kentése).

Triterpének: 1. A keringésjavító 
hatás normalizálja a vérnyomást 
javítja a vérátáramlást (szív és 
agy) fokozza az oxigénhiány 
toleranciáját (hegyi betegség, 
szívizom védelem). Csökken-
ti a koleszterinszintet (LDL). 
2. A véralvadásgátló hatás a 
vérlemezkék összecsapódását 
gátolja. 3. A gyulladáscsökkentő 
hatás a hisztamin felszabadulá-
sát csökkenti. 4. elősegíti a máj 
regenerációját (fertőzéses- és 
mérgezéses eredetű károsodás-
ban.

A fenti készítmények hasznos-
ságát mindenki megtapasztal-
hatja!

Mert a puding próbája is az evés!

Dr. Vozsech István
háziorvos

Háziorvosi szemmel 

a tavaszi fáradtságról
Végre itt a tavasz – gondoljuk sokan, és 
elöntenek bennünket megújult energiák. 
Vajon valóban így van??? Sajnos nem ma-
radéktalanul. Szervezetünket megviselte a 
hosszas téli bezártság, a rövidebb napfé-
nyes időszakok, a szürkeség a depresszió 
felé mozdítanak bennünket.
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Az est programja:
I. felvonás
  
1. Igazgatói köszöntő 
2. 8. osztályosok II. cs. 
 Keringő - nyitótánc
3.  Néptánc előképző 
4. Puha Katalin (3.a) zongora 
 Kassai Mária: Kétkezes játék 
 Ránki György: Kopogós
5. Tóth Márk 8. b  zongora 
 Kovács Gyöngyi 7. a 
 Mozart: Részlet a varázsfuvolából 

négykezes
 Chopsticks  Traditional
6. Dalma Dance Szalagos mazsorett
7. Karate Iskolánk tanulói
8.  Dalma Dance Botos mazsorett
9.  Pátria néptánc Dunántúli ugrós
10. Pátria néptánc Bodrogközi
11.  6. a, 7. a Modern tánc

II. felvonás
  
1.  8. osztályosok I. cs. Keringő - nyitótánc
2. Vetítés Elmúlt Gálák képekben
3. Zongora: Kovács Gyöngyi 7.a 

Wagner:  Nászinduló
4. Zongora:  Gerhardt Wanda 7. a 

Bach – D-moll menüett
 Yann Tiersen:  La valse D’Amélie
5. Dalma Dance Pom-pom tánc
6. Gitár + ének Adamecz Zsuzsanna, 

Nagy Dóra Kinek mondjam el vétkei-
met

 Nika se perime
7. Gitár:  Babec Balázs 7.a  21 lövedék
8. Ének:  Nagy Dóra 7. a 
 Adele Someone like you
9. Dalma Dance 
10. Pátria néptáncegyüttes Kanásztánc
11. Pátria néptáncegyüttes Széki
12. Citera 3. és 4. osztály
 Elvesztettem zsebkendőmet…
 Még azt mondják nem illik…
 Láttál-e már valaha…
 Pünkösdi rózsa fényes vagy…
 Két száll pünkösdrózsa…
13. Pátria néptáncegyüttes Dél - Alföldi

Jótékonysági Gála 
az iskolában
2012. április 27-én került sor a Kovács Mihály Általános és Művészeti Is-
kola hagyományos Gálaestjére. Egy iskola életében fontos pillanat, ami-
kor megmutathatja, hogy pedagógiai tevékenysége során nem csupán 
a gyerekek fejét és intellektusát, hanem teljes lényének bevonásával 
érzés és akaratvilágát is táplálja.
A Gálán ebben az évben a főszerep a táncé, a zenéé a mozgásé volt.
Gyermekeink tehetsége, lelkesedése, szépsége az est folyamán bera-
gyogta a színpadot, feledve a készülődés nehézségeit, ezernyi feladatát.
Köszönjük a szervezőknek, a műsorszámok betanításában, az est lebo-
nyolításában közreműködő pedagógusoknak, a szülőknek és támogató-
inknak , hogy önzetlen munkájukkal segítették  az est megrendezését!
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Támogatóink

Abádi Kikötő
Abádszalóki Szállásadók És Ven-
déglátók Közhasznú Egyesülete
Arany Szarvas Panzión és Kávézó
Apáczai Tankönyvkiadó
Bacskainé Kiss Emese
Bakai Brigitta
Balogh Zsóka
Bangó Milán
Barabás Beatrix 
Bukus És Társa Bt.
Brumbauer Tibor
Csáti Imréné
Cseh Adrienn
Csikosné Nagy Éva
Csomorné Ferge Ibolya
Csonka István
COOP-ABC
Dányi János
Dányi Judit
Dányiné Juhász Mária
Deme Ibolya
Deme Tünde
DJ Nagy Krisztián
Dr. Herédy Dezső Háziorvos
Dr. Szilágyi Katalin Fogszakorvos
 Farkas Dóra
Fehérszekér Abc
Fodor Imre

Fogas Horgászbolt
Gerencsér Ibolya
Globál Kft.
Gődér Regina
Gyányiné Székely Viola
Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat
Hajdú Csilla
Havellant Péterné
Hell Tuning Hungarian Dragbike 
Team
Hirsch És Társa Kft.
Hornicsák Csabáné
Hubai Dániel
Hubainé Vera 
Ibolya Díszkert Bt.
Ibolya néni „ zöldséges”
Illés Ferencné
Jelencsik József Vállalkozó
Jelencsik Józsefné
Jóbarát Kisvendéglő
Juhász Erzsike
Gábriel Arkangyal Patika 
Juhász István Ingatlanszakértő
Kasza Gábor
Kasza Gergő Vállalkozó
Kemejkert Kft.
Kiss Károly Vállalkozó
Kontra Andrea

Kovács Bt.
Kovács Mihály
Kovácsné Pásztor Mária
Környezet 2001. Kft.
Lányiné Oláh Mária
Lestár Mihályné
Madarné Molnár Andrea
Magán Erdészeti Kft.
Magyar Csilla
Majorné Mercz Szilvia
META Kft.
Mészáros Gergő
Molnár Judit
Nagyné Horváth Ibolya
Négyesi Endréné
Oláh Vince ny. iskolaigazgató
Ökrös Zsigmondné
Összefogás Abádszalókért Egye-
sület
Parázsó Katalin
 Pataki Katalin
Pedró Pizzéria
Pintér László
PRIVÁT 
Pócsné Kovács Veronika 
Pócs Sándorné Virágszálam Vi-
rágbolt
Póka Szilvia
Ratkai Zoltánné

Rausz Károly
Répánszky Miklós
Rózsa Sándor Vállalkozó
Rózsakert Étterem
S&F Kereskedelmi És Szolgáltató 
Kft
Sáfár Edit
Sáfárné Takács Rozália
Sarepta Gondozási Központ
Sinka Pálinkás Felicián
Szabó és Szabó Kft.
Szabó Péter Vállalkozó
Szalóki Szolgáltató Kft
Szekeres Zsófi a
Szélkakas Vendéglő, Kunhegyes
Tatár Csaba Vállalkozó
Tisza-Tavi Sporthorgász K.N. Kft.
Tisza-Tó Strand Nonprofi t Kft
Tomecz Lajosné
Tópart Otthon
Tóth Mihály (Misi-Mosoda)
Turai Zsolt
Varga Bálint
Varga István
Végh Ambrus
Veréb Zsolt
Vígh Henrietta
Zöld Wellness Panzió
Zsola-Vasbolt
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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

masszázs, 
manikűr, pedikűr, 

műkörömépítés, 
szolárium

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

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

Várlak nagyon sok szeretettel  kis Szalonomban!!

Várunk szeretettel 

a Coff ee Love 
csövekkel 
megújult 
szoláriumunkba!!
Gyönyörű kávébarna szín!!    
Szolibérlet akció!!    Szolikrém!!
Gyere és kóstolj bele!!

a Kata Szalonban

2012. ÁPRILIS havi

Anyakönyvi hírek

ELHUNYTAK: 

SZÜLETETT:

Házasságot kötött:

Zámbók Józsefné Burai Veronika   93 éves
Czicze Károly          63 éves
Pataki Gyula 79 éves
Ökrös Sándorné Fridrik Mária 75 éves
Nagy Bertalan 71 éves
Kupai Sándor 82 éves
Holocsi Andrásné Kontra Etelka 83 éves
Barta János 35 éves
Kasza Lukácsné Gál Jolán 59 éves
Kozák Sándorné Kovács Ilona 84 éves
Rózsa Sándorné Berezvai Franciska 71 éves
Fehér Józsefné Nagy Julianna 74 éves
Botos Lajosné Millinghoffer Róza 72 éves
Bernáth Lajos 63 éves

Lakatos Zsanett és Földes István: ZALÁN MILÁN
Horváth Andrea és Csató Ferenc: LEVENTE
Kovács Szilvia és Bukus Péter: BENEDEK
Farkas Szandra és Darvas László: KEVI
Sós Nikolett és Bumbulusz Róbert: DÁVID MÁRK
Horog Alexandra és Nagy Ferenc: FERENC RÓMEÓ
Kiss Melinda és Rausz János: DORINA

Rigó Melinda és Lőcse Ignác
Kovács Éva   és Bajzáth István

Anyakönyvi hírek
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HIRDETMÉNY
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy

2012. május 22-én 0.00 órától 
2012. június 1-jén 24.00 óráig

Kál-Kápolna - Kisújszállás között
a 100 sz. vonalon végzett pályaépítési munkák miatt,a 
csatlakozás biztosításának érdekében, az alábbi módo-

sított menetrend szerint közlekednek a vonatok
Az utazásuk során Önöket esetlegesen érő kellemetlen-
ségekért szíves elnézésüket, és megértésüket kérjük!

                    

          

102 Kál-Kápolna — Kisújszállás

Km MÁV-START Zrt.
36510
a

$
36560
$

36512
a

$
36524
a

$
36516
a

$

Kiindulási állomás    

Végállomás    

0
67
113
0
8

17
23
26
35

38
42
53

55
60
68
74

0
75
0
46
73
146

Budapest-Keleti 80...............
Hatvan ..............................
Kál-Kápolna ..................... F

Kál-Kápolna ....................................
Erd telek ..........................................
Heves ...............................................
Hevesvezekény ................................
Tarnaszentmiklós .............................
Kisköre ............................................. F
Kisköre .............................................
Kisköre-Tiszahíd ..............................
Abádszalók .......................................
Kunhegyes ....................................... F
Kunhegyes .......................................
El hát ...............................................
Bánhalma-Halastó ............................
Kenderes ..........................................
Kisújszállás .................................... F

Kisújszállás 100....................
Debrecen ........................ F
Kisújszállás 100....................
Szolnok .......................... F
Cegléd ............................ F
Budapest-Nyugati .......... F

...

...

...
4 38
4 48
4 58
5 07
5 12
5 22
5 24
5 29
5 38
5 50
5 55
|

6 04
6 14
6 21
6 26
7 36

D 6 36
8 7 16
8 7 41
8 8 37

...

...

...

...

...

...

...

...

...
c 6 32
{ 6 35
{ 6 44
{ 6 56
{ 7 06
{ |
{ |
{ 7 24
c 7 31

...

...
7 34
8 13
8 36
9 32

8 00
8 57
9 26
9 39
9 49
9 59

10 08
10 13
10 23
10 24
10 28
10 37
10 49
10 50
10 52
10 58
11 08
11 15

D11 26
8 12 28
11 34
12 13
12 36
13 32

13 00
13 55
14 33
14 48
14 58
15 08
15 17
15 22
15 32
15 33
15 37
15 45
15 57
15 58
16 00
16 06
16 16
16 23
16 26
17 36

D16 36
8 17 16
8 17 41
8 18 37

15 00
15 55
16 33
16 48
16 58
17 08
17 17
17 22
17 32
17 33
17 37
17 45
17 57
17 58
18 00
18 06
18 16
18 23
18 26
19 36

D18 36
8 19 16
8 19 41
8 20 37

102 Kisújszállás — Kál-Kápolna

Km MÁV-START Zrt.
36549
$

36529
a

$
36515
a

$
36525
a

$
36513
a

$
36511
a

$

Kiindulási állomás    

Végállomás    

0
73
100
146
0
75

0
6

14
19
21

32
36
39

48
51
57
66
74

0
46
113

Budapest-Nyugati 100..........
Cegléd ............................
Szolnok ..........................
Kisújszállás .................... F
Debrecen 100........................
Kisújszállás .................... F

Kisújszállás ....................................
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Kisköre-Tiszahíd ..............................
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Kitárult A Természet Élménytára - 
Átadták A Tisza-Tavi Ökocentrumot

Ünnepélyes keretek között került 
átadásra Poroszlón a Tisza-tavi 
Ökocentrum. A hazánkban egyedül-
álló létesítmény több mint 2 milli-
árd forint értékű beruházás révén, 
európai uniós támogatással valósult 
meg. A megnyitón Bornemisza Já-
nos polgármester egy korábbi ígé-
retéhez híven „örömúszással” avatta 
fel Európa legnagyobb, 1 millió li-
teres édesvizű akváriumrendszerét. 
A  létesítmény avató ünnepségén 
Abádszalók város képviseletében 
részt vett Kovács Mihály polgármes-
ter, Kasza Gábor alpolgármester és 
Szekrényes István.

Már látogatható a Tisza-tavi 
Ökocentrum, amely eddig nem lá-
tott formában mutatja be a Tisza-tó 
természeti kincseit. A létesítményt 
április 27-én, ünnepélyes keretek 
között adták át, Varga Mihály mi-
niszterelnökséget vezető államtitkár, 
Csepreghy Nándor, az NFÜ Kom-
munikációs Főosztályának vezetője, 
valamint Scheer Sándor, a beruházás 
kivitelezésével megbízott Market 
Építő Zrt. vezérigazgatójának rész-
vételével. A projekt a magyar kor-
mány támogatása mellett az Észak-
Magyarországi Operatív Program 
(ÉMOP) turisztikaiattrakció-fejlesztés 
pályázata révén, egy több mint 2 mil-
liárd forint összköltségű beruházás 
keretén belül valósult meg.

A községi Önkormányzat kezdemé-
nyezése révén létrehozott látogató-
központ kiváló alkalmat nyújt egy 
rendhagyó találkozásra a Tisza-tó és 
a Tisza-völgy természeti értékeivel. 

Kínálatában az oktatás is kiemelt 
szerepet kap, amelyet modern, in-
teraktív megoldások tesznek em-
lékezetessé. Az épületben 3D ter-
mészetfi lmeket vetítő mozi terem, 
valamint a „Makrovilág Földinfó” és 
az „Éjszakai erdő” interaktív kiállí-
tások mellett Európa legnagyobb, 
1 millió liter össztérfogatú édesvízi 
akváriumrendszere mutatja be a 
térség élővilágát. A speciális üveg-
falú alagúttal épített akváriumrend-
szer önálló ökoszisztémát rejt, és le-
hetővé teszi a Tisza-tó állatvilágával 
való közvetlen találkozást.

Az átadási ünnepségen Bornemisza 
János polgármester, az Ökocentrum 
üzenetét hangsúlyozva, amely 
szerint lehetséges az ember és a 
természet közti harmónia megte-
remtése, valamint egy korábbi ígé-
retét teljesítendő, együtt úszott az 
akváriumrendszer hatalmas vizáival. 
A hazánkban egykor őshonos, há-
romméteresre is megnövő halóriá-
sok mellett az Ökocentrum számos 
hazai faj életét tárja fel a közönség 
előtt. A létesítmény április 28-ától 
fogadja első látogatóit.

További információ, interjú szerve-
zése: 

Nyári Attila • Strategic Scope Kft. 
+36 20 268 9779 • nyari.attila@
stscope.hu

2012 / 04 / 27

MAGÁNSZEMÉLYEK MINDEN HÓNAP 
MÁSODIK SZOMBATJÁN 8 ÉS 11 ÓRA 

KÖZÖTT 
ÁRUSÍTHATJÁK SAJÁT, 

HASZNÁLT HOLMIJAIKAT A PIACTÉREN.

Következő alkalom: 
2012 május 26. (szombat)

ADUNK – VESZÜNK - CSERÉLÜNK

FELHÍVÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE!
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június 16.

Abádszalók

Bikini élő koncert

Varga Viktor

Kocsis Tibor

Kasza Tibi

Első emelet élő koncert
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A Városi Majális képekben

Új Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat Abádszalókon

A Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás há-
rom település összefogásával szociális intéz-
ményeinek fejlesztésére – köztük Abádszaló-
kon új Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat kialakítására – 2010-ben Európai 
Uniós támogatást nyert. 

A „Szociális alapszolgáltatások minőségi 
feltételeinek javítása, illetve családsegítő, 
gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához 

kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturá-
lis feltételeinek megteremtése Tiszafüred, 
Abádszalók, Kunhegyes településeken” 
című, ÉAOP-4.1.3/C-2f-2010-0006 azonosító 
számú pályázat keretében a három telepü-
lésen megvalósuló fejlesztésekre összesen 
103.726.936.-Ft támogatást ítéltek meg.  

A projekt abádszalóki elemeként a Vörösmarty 
utca melletti tájrendezett keserűtavon épül meg 
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épüle-
te, amely most a városházán működik szűkös 
körülmények között.  Az építkezés 2011 szept-
emberében kezdődött.  A 2012. május 31-ig 
átadásra kerülő 161 m2 alapterületű épületben 

irodák, csoportszoba és tanácskozó terem, ado-
mány-gyűjtő hely, konyha, illetve vizesblokkok 
kerülnek kialakításra. Az épület meg fog felelni 
az akadálymentesítési elvárásoknak, továbbá 
a megújuló energiák hasznosításaként napele-
mek, illetve hőszivattyú rendszer készül. Eszköz-
beszerzésekre is sor kerül, melynek keretében 
berendezési tárgyakat, bútorokat és szakmai 
eszközöket vásárolnak a szolgáltatás minél ma-
gasabb szintű ellátása érdekében. 
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