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Abádszalók a (sz)épülő város
Tisztelt Abádszalókiak!
Bár Abádszalók igen nehéz időszakon van 
túl, több fejlesztésben is érdekelt. Hiszen 
az önkormányzat képviselő-testülete az in-
tézményrendszer működőképességének, 
fi nanszírozhatóságának a biztosítása és a 
pénzügyi stabilitás megteremtése mellett 
a fejlesztésekről, a fejlődési lehetőségek-
ről sem mondott le. Ezek a fejlesztések, azt 
gondolom, hogy meghatározzák városunk 
jövőjét, az itt élő abádszalóki embereknek 
valamint a településünkre látogató vendége-
inknek és a turistáknak a mindennapjait. En-
gedjék meg, hogy röviden beszámoljak ezek-
ről a fejlesztési irányokról, az önkormányzat 
fejlesztési elképzeléseiről.

Autóbuszmegállók fejlesztése 
városunkban
2012. november 19-én ünnepélyes keretek 
között helyeztük el a Közösségi közlekedés 
fejlesztése a Tiszafüredi kistérség településein 
projekt alapkövét Tiszafüreden, a Baross utca 
28. szám előtti autóbusz megállóban.
A beruházás kiemelt céljai között szerepel a 
minőségi közösségi közlekedés feltételeinek 
megteremtése, a balesetveszély csökkentése, 
illetve a lakosság mobilitásának segítése.
A Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulása és a 
Magyar Közút Nonprofi t Zrt. közös beruházása 
10 település autóbuszmegállóit érinti. A projekt 
keretében Abádszalókon 15 új autóbuszváró 
helyiség épül a megközelítésüket segítő járda-
kapcsolattal, illetve a felszállást segítő szigettel, 
továbbá a temetőnél, valamint a Füredi úton az 
autóbuszöblök felújítása is megtörténik.
A kivitelezés munkálatok még novemberben 
elkezdődnek és jövő tavasszal fejeződnek be.

A közel 200 millió Ft összértékű projekt 
90,82 %-os Uniós támogatással valósul meg, 
a fennmaradó forrást a települési önkor-
mányzatok biztosítják, amely összeg Abád-
szalók esetében 4,5 millió Ft.

Ivóvízminőség-javítás helyzete
 Az Abádszalók-Tiszaroff Ivóvízminőség-ja-
vító projekt támogatási szerződése 2012. 
február 9-én került aláírásra. A két telepü-
lés  közel 520 millió Ft-os összköltségű be-
ruházás támogatásban részesült, továbbá 
eredményesen pályáztunk az EU Önerő alap 
támogatásra, mely forrásból a teljes önerő 
támogatásban részesült.
A fejlesztés során a vas, a mangán és az 
ammónium csökkentése érdekében tech-
nológiai korszerűsítést hajtunk végre a 
vízműtelepen, ahol egy új kút fúrása teszi 
biztonságossá az egészséges ivóvíz-ellátást. 
A hálózatrekonstrukciós munkák keretén be-
lül mosatási csomópontok,  körvezetékesíté-
sek épülnek, illetve a rossz műszaki állapotú 
vezetékek cseréje történik meg.
Tavasszal kötöttünk szerződést a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására, 
mely szerződés alapján megkezdődtek a pro-
jektmenedzser cég, illetve a műszaki ellenőr 
cég kiválasztására irányuló közbeszerzési aján-
lattételi dokumentumok kidolgozásai. Mindkét 
közbeszerzés 2012. november közepén megin-
dításra került, ez a folyamat várhatóan decem-
ber végén szerződéskötésekkel zárul le. 
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a műsza-
ki ellenőrrel együtt dolgozza ki a kivitelező ki-
választására irányuló közbeszerzési dokumen-
tációt, amelyet meghirdetés előtt minőség 
ellenőriztetni kell a Nemzeti Környezetvédel-
mi és Energia Központ Nonprofi t Kft.-vel.

A kivitelező kiválasztása 2013. tavasz végére 
zárható, így akkor kezdődhetnek a tervezési 
munkák. A kivitelezés kezdete becsléseinek 
szerint 2013. őszére, a befejezés pedig 2014. 
őszére várható.

Csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése
Abádszalók csapadék-vízelvetése gerinchá-
lózatának rekonstrukcióját célozza meg az a 
projekt, amelyet a Tisza-völgyi Közműfejlesz-
tő Beruházási Társulás tervez megvalósítani. 
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséhez kap-
csolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem projekt 
100%-os Uniós támogatással valósulhat meg, 
Abádszalókon közel 450 millió Ft értékben. 
A fejlesztés során a gyűjtőúthálózat vízelve-
zetése mellett (Zrínyi utca, Ezüstkalász utca, 
Nagynyárfa utca, Balassi Bálint utca, Május 
1 utca, Deák Ferenc utca, István király utca, 
Széchenyi utca, Bem József utca, Arany János 
utca) a mélyen fekvő területek (Kinizsi utca, 
Alsóerdősor utca, Csokonai utca, Tátika utca, 
Hársfa utca) vízelvezetése is megoldásra kerül.
A projektvégrehajtás során jelenleg a ki-
viteli tervdokumentációk készítése folyik, 
melyet a műszaki ellenőrök vizsgálnak felül 
folyamatosan. A végleges tervek birtokában 
elkészítésre kerül a kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési dokumentáció, ame-
lyet meghirdetés előtt jóvá kell hagyatni a 
támogató szervezetekkel.
A kivitelezési szerződés várhatóan 2013. tava-
szán kerül aláírásra, amelyet követően a mun-
kálatok rövid időn belül megkezdődhetnek, s 
a tervek szerint 2014 tavaszán fejeződnek be.

Megújuló energia felhasználá-
sa a városháza fűtéséhez
A közfoglalkoztatás megvalósításának újabb 
színfoltja a „Bio- és megújuló energiafelhasz-
nálás startmunka mintaprogram támogatása” 
című pályázat. A program közintézmények 
alternatív fűtési rendszereinek megvalósítá-
sát célozza. Önkormányzatunk a Városháza 
fűtési rendszerének kiegészítésére pályá-
zott eredményesen. A projekt keretén belül 
a meglévő kazánház bővítésre kerül, egy 12 
m2-es épületrésszel, beszerzésre kerül egy 40 
kW-os kazán.
A támogatás biztosításáról szóló hatósági 
szerződés nemcsak a beruházási és dologi 
költségek 100%-os fi nanszírozására vonat-
kozik – amelyek összértéke kb. 7,8 millió 
Ft –, hanem 2 fő segédmunkás egy éves 
foglalkoztatásának fedezetét is biztosítja. 

Alapkőletétel
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A segédmunkások a településen növények 
begyűjtését, azok városháza udvarára depó-
zását, valamint a későbbiekben beszerzendő 
aprítékoló géppel történő aprítékolást, a ka-
zán folyamatos üzemeltetését végzik.
A későbbiekben a kazánt az idén telepített 3 
hektár, illetve a jövő évben tervezett 9 hektár 
energianyár ültetvény látja el folyamatosan 
tüzelőanyaggal. 

Turisztikai pályázatok
Több turisztikai pályázat is benyújtásra került 
az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett 
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesz-
tése című pályázati felhívásra. Az egyik a sza-
badvízi strandunkat, míg a másik a városunk 
templomait érinti.

Komplex turizmusfejlesztés 
Abádszalókon, a Tisza-tó 
élményközpontjában
Komplex turizmusfejlesztés Abádszalókon, 
a Tisza-tó élményközpontjában címmel 
abádszalóki megvalósítási helyszínnel 3 
konzorciumi partner nyújtott be pályázatot: 
a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás, a Tisza-tó Strand Nonprofi t Kft. va-
lamint Pócs Sándorné egyéni vállalkozó. A 
pályázat konzorciumi vezetője a Tisza-tavi 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás. 
A projekt keretében megvalósuló feladatok: 
a strand fogadóépületének a rekonstrukciója, 
kerékpár- és babakocsi tároló építése, bejára-
ti sétány építése, strand bejárati rekreációs-, 
fogadó tér kialakítása, sétány kialakítása a 
turisztikai attrakciókhoz és a szolgáltatók-
hoz valamint a vízoldalon a közvetlen parti 
sávban, a sétány mellett pihenőpadok elhe-
lyezése, ivókutak kialakítása, a sétány abádi 
végpontjánál rekreációs park kialakítása, vízi 
sétány és rekreációs tér kialakítása a tavon, 
gyermek-öblözet, vízi játszótér létrehozása, 
a strand területén 4 db játszótér megépíté-
se, a strand wifi  internettel történő lefedése, 
okostelefon applikáció készítése a sétányon 
keresztül elérhető szolgáltatásokról, gyer-
mek-csúszdarendszer kialakítása, térfi gyelő 
kamerarendszer kiépítése, zöldfelület felújí-
tása, aquascript információs táblarendszer 
telepítése, napelemes közvilágítás kiépítése, 
elektromos kisbusz beszerzése. 
A megpályázott összeg: 387.168.390 Ft.
A projekt eredményeként egy európai szín-
vonalú strandon fogadhatja Abádszalók a 
kedves vendégeket.

Tisza-tavi templomok útján 
A „Tisza-tavi templomok útján” elnevezésű te-
matikus túraútvonal létrehozásának átfogó 
célja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyére 
jellemző műemlékekre, építészeti örökségre 

alapozva egy korszerű infrastruktúrával és 
magas minőségi színvonalú olyan turisztikai 
hiány-szolgáltatásokkal rendelkező komplex 
turisztikai attrakció létrehozása valósuljon 
meg vallási alapon, mely hozzájárul a fejlesz-
tési terület, tágabb értelemben a megye és a 
régió versenyképességének növekedéséhez.
A fejlesztés két alappilléren nyugszik: az 
egyik a tiszafüredi kistérségben 6 település, 
míg a karcagi kistérség 1 településének és 
összesen 8 templomának rekonstrukciója és 
látogatóbarát fejlesztése és vallási turisztikai 
szálláshely kialakítása.
A pályázat két abádszalóki közigazgatási te-
rületén lévő templomot érint: a belsőfalusi 
templomot valamint a pusztatomaji kápolnát. 
Belsőfalusi templom: A templom jelenleg 
használaton kívül van. A csaknem kétszáz 
éves épület szerkezeti elemei az elmúlt 
időkben nem vesztették el eredeti kialakí-
tásukat, hozzáépítések, kiegészítések nem 
történtek. A templom külső-belső felújításra 
szorul. Alapozása, falszerkezete nem sérült. 
A tetőszerkezet, valamint a hajó járószintjé-
nek padlóburkolata cserére szorul. A vakolat 
helyenként erősen mállik, vizesedik és salét-
romosodik. Berendezési tárgyai ugyancsak 
felújításra, pótlásra szorulnak. A beruházás 
értéke: 39 510 395 Ft.
Pusztatomaji kápolna: A II. világháború alatt 
az uradalom épületei és a kápolna is megsé-
rült, de helyreállították. Még 1965-ben is volt 
itt szentmise, a Szent Móricot ábrázoló oltár-
kép alatt, amit a híres Vastagh György sze-
gedi festőművész, a kor 
divatos arc- és oltárkép-
festője készített. Azután 
az iskola megszűnt, a ma-
jorban élők beköltöztek 
a falvakba, az épületek 
használható anyagait 
széthordták, a harangot 
leszerelték, elvitték, a 
kriptát feltörték, kirabol-

ták, a kápolna pusztulása megállíthatatlanná 
vált. Most a pályázatnak köszönhetően meg-
menthetővé válik. A beruházás értéke: 43 
821 372 Ft.
Óriási adósságát fogja törleszteni Abádszalók 
e két templom felújításával.
Mindkét turisztikai pályázat befogadásra ke-
rült, az eljárás a bíráló bizottság értékelésével 
folytatódik.

Csúszdapark Abádszalókon
Abádszalókon 2013 tavaszára az Új Széche-
nyi terv keretében magánvállalkozás alakít ki 
csúszdaparkot.
2 szintről induló csúszópályák kerülnek kiala-
kításra az indítótoronyban. Az alacsonyabb 
szint mintegy 5,2 méterről fog indulni, a má-
sodik szint 10 m-es magasságból, azaz maga-
sabb lesz, mint a jelenlegi.
A csúszdák részben nyitott, részben zárt 
rendszerrel használhatók. A leghosszabb 
csúszda mintegy 74 m-es lesz, míg a legrövi-
debb „kamikaze” 24 m hosszúságot éri el.
Összességében nemcsak a Tisza-tónál, ha-
nem az egész megyében a legnagyobb 
csúszdapark kerül kialakításra az abádszalóki 
Tisza-tó szabadvízi strandon.
A Projekt az Európai Unió támogatásával az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi nan-
szírozással valósul meg. A projekt összérté-
ke: 45 441 217  Ft.

Kovács Mihály
polgármester
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

17/2012. (XI.14.) önkormányzati rendelete 

2012. szeptember 10-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában

2012. szeptember 27-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában

Abádszalók Város Képviselőtestületének 
Abádszalók Város nemzeti vagyonáról szó-
ló 15/2012. (IX.04.) rendeletével kiegészített 
11/2012. (VI.01.) rendeletének kiegészítéséről

1. §.
Abádszalók Város nemzeti vagyonáról szóló 
11/2012. (VI.01.) rendeletének 2. sz. melléklete – 
mely a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon-
hoz tartozó vagyontárgyakat tartalmazza – az 

alábbi 4. ponttal egészül ki:

4. Egyéb vagyon:
a.) kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó 
egyéb ingatlanok
b.) bérlakások és egyéb bérlemények, továbbá ál-
lamtól kapott egyéb ingatlanok
c.) kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó im-
materiális javak, tárgyi eszközök

2. §. 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ren-
delkezéseit 2012. november 13. napjától kell alkal-
mazni. 

Abádszalók, 2012. november 13. 

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

71/2012. (IX. 10.) számú képviselő-testületi ha-
tározat Abádszalók Város Képviselő-testülete ülé-
sén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisz-
tériumhoz.
A káresemény megnevezése: Jégkár Abádszalókon 
Helye: Védekezés Abádszalók teljes belterületén,
Önkormányzati ingatlan helyreállítás: Általános 
Iskola, 5241 Abádszalók, István király utca 11., Ra-
vatalozó, 5241 Abádszalók, külterület. Közvilágítási 
berendezések, 5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés  2012. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 554 534 Ft 5,254558
Biztosító kártérítése  0 Ft 
Egyéb forrás    0 Ft 
Vis maior támogatási igény9  998 856 Ft 94,745442
Források összesen  10 553 390 Ft 100,000000

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) 
tervezett összköltsége 5.008.049,- Ft, melynek fe-
dezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 
• A károsodott épület az önkormányzat alábbi 
kötelező feladatának ellátását szolgálják.
• Vállalja a károsodott ingatlannak a költségha-
tékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását.
• A testület a saját forrás összegét a 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) számú Költ-
ségvetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igény-
bejelentés benyújtására.

72/2012. (IX.10.) számú képviselő-testületi ha-
tározat A „Közösségi közlekedés fejlesztése a 
Tiszafüredi kistérség településein” című pályá-
zatról

1. Abádszalók Város Önkormányzata megismer-
te a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. és a Tiszafüred 
Kistérség Többcélú Társulás által a „Közösségi 
közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi kistérség tele-
pülésein” című pályázathoz kötendő együttműkö-
dési megállapodás tervezetet, az abban foglaltakat 
magára nézve kötelező erejűnek ismeri el és felha-
talmazza a Társulás Tanácsának elnökét a megálla-
podás aláírására.
2. Abádszalók Város Önkormányzata vállalja, 
hogy a területszerzéssel és vagyonátadással kap-
csolatos valamennyi költséget költségvetése ter-
hére biztosítja, azokat előfi nanszírozza a Társulás 
számára.
3. Abádszalók Város Önkormányzata a telekren-
dezéssel kapcsolatos költségek kifi zetését csak az 
adósságrendezési eljárás jogerős határozattal tör-
ténő lezárását követően teljesíti.

74/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi 
határozat:  Abádszalók Város Képviselő-testülete ülé-
sén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen 
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Jégkár Abádszalókon 
Helye: Védekezés Abádszalók teljes belterülete,
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés 2012. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 324 213 Ft 10
Biztosító kártérítése 0 Ft 0
Egyéb forrás   0 Ft 0
Vis maior támogatási igény 2 917 917 Ft 90
Források összesen  3 242 130 Ft 100

A védekezési költségek fedezetét az önkormányzat 
részben tudja biztosítani.
A testület a saját forrás összegét a 2012. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) számú Költség-
vetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igény-
bejelentés benyújtására.

75-76/2012. (IX. 27.) számú Képviselő-testü-
leti határozat: 
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete első lakáshoz jutási támogatásról döntött 

a Társadalompolitikai Bizottság javaslata alapján.
A határozat jogalapja az első lakáshoz jutó fi atalok 
támogatásáról szóló 14/2007. (IV. 1.) önkormányza-
ti rendelet.

77/2012 (IX. 27.) számú képviselő-testületi 
határozat:  Abádszalók Város Képviselő Testüle-
te az „Összefogás az idősekért” alapítvány önkor-
mányzati hozzájárulás nyilatkozat iránti kérelmet 
elutasítja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 
által működtetett szolgáltatás megfelel a szociális 
törvényben megfogalmazott feladatellátásnak a 
házi segítségnyújtás működtetése kapcsán.
Felelős: Polgármester Határidő: Azonnal

78/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi ha-
tározat: Abádszalók Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete, mint fenntartó, engedélyezi a Hat Szín 
Virág Óvoda Tiszaigari tagóvodájában a maximális 
csoportlétszám 30%-al történő túllépését. (32 fő)
Határidő: 2012. 09. 30.
Felelős:  Földházi Julianna intézményvezető
Tóth Tiborné tagintézmény vezető

79/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi  
határozat: Abádszalók Város Képviselő-testülete 
elfogadja a megüresedett védőnői álláshelyre vo-
natkozó pályázati kiírást tartalmazó előterjesztést.
Felhatalmazza Abádszalók Város Önkormányzat 
Jegyzőjét, hogy a pályázati kiírást, az előterjesztés-
ben foglalt feltételeknek megfelelően jelentesse 
meg a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI), vala-
mint Abádszalók Város Önkormányzat honlapján. 

80/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi 
határozat: Abádszalók Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a Kovács Mihály Ál-
talános és Művészeti Iskola három napközis csoport 
átlagos létszámának 10 %-al történő túllépését. 

81/2012. (IX. 27.) számú képviselőtestületi 
határozat: Abádszalók Város Önkormányzata 
megtárgyalta a Kovács Mihály Általános és Művé-
szeti Iskola 2012/2013. tanév tantárgyfelosztását 
és azt változtatás nélkül elfogadja.
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

2012. október 18-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában

2012. november 13-i  ülésén hozott határozatai – rövidített formában

86/2012. (X. 18.) számú képviselő-testületi 
határozat: 

Abádszalók Város Képviselő-testülete a Kunhegye-
si Járási Hivatal kialakításához szükséges megálla-
podást a beterjesztett formában és tartalommal 

jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a meg-
állapodás aláírására. 

88/2012. (XI. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: Abádszalók Város Képviselő-testülete 
a Gondozási Központ tevékenységéről szóló be-
számolót elfogadja, továbbá megköszöni az intéz-
ményben dolgozók munkáját. 
A beszámolóban foglaltakat az alábbiakban hatá-
rozza meg:
- Pályázati lehetőségek keresése intézményi infra-
struktúra fejlesztése.
- Szigorú gazdálkodás a működés érdekében.
- Stabil szakembergárda kialakítása.

89/2012. (XI. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: Abádszalók Város Képviselő-testüle-
te a Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja, továbbá 
megköszöni az intézményben dolgozók munkáját.

90/2012. (XI. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: az abádszalóki köznevelési intéz-
mény (Kovács Mihály Általános és Művésze-
ti Iskola Abádszalók) feladatainak ellátását 
szolgáló, saját tulajdonban álló – ingó és in-
gatlan vagyon működtetésének vállalásáról 
szóló döntés meghozataláról
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 74. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján 
Abádszalók Város Önkormányzata a rendelkezésé-
re álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját 
tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési feladatainak 
ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon mű-
ködtetését nem képes vállalni.
2. Felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt az 
alábbi szándéknyilatkozat aláírására:

Szándéknyilatkozat 
3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormány-
zat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (Nkt.) 97. §. (24) bekezdés ab) 
pontja alapján
Ebr azonosító 126121
Abádszalók Város Önkormányzata 
Abádszalók Város Önkormányzata képviseletében 
nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján az Önkormányzat a rendelkezésé-
re álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját 
tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan 
vagyon működtetését nem képes vállalni. 

91/2012. (XI. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: Abádszalók Város Képviselő-testülete 
ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisz-
tériumhoz.
A káresemény megnevezése: Jégkár Abádszalókon 
Helye: Védekezés Abádszalók teljes belterülete

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés 2012. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 87 117 Ft 10
Biztosító kártérítése  0 Ft 0
Egyéb forrás   0 Ft 0
Vis maior támogatási igény 784 053 Ft 90
Források összesen  871.170 Ft 100
A védekezési költségek fedezetét az önkormányzat 
részben tudja biztosítani.
A testület a saját forrás összegét a 2012. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) számú Költség-
vetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igény-
bejelentés benyújtására.

92/2012. (XI. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: l.) Abádszalók Város Önkormányza-
tának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013. 
évi belső ellenőrzési tervét az alábbi mellékletek 
szerint jóváhagyja:
l. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
2. KAPACITÁS FELMÉRÉS
3. MUNKAIDŐ MÉRLEG
4. KOCKÁZATELEMZÉSEK 
2.) A belső ellenőrzési feladatok ellátásának mód-
ját illetően úgy dönt, hogy a feladatot 2013. évben 
is a Tiszafüredi Többcélú Kistérségi Társulás kereté-
ben, l fő vállalkozó belső ellenőrrel látja el.

93/2012. (XI. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: Abádszalók Város Képviselő-testülete 

az Abádszalók-Tiszaroff ivóvízminőség-javító pro-
jekttel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:
1. A beruházás likviditási problémáinak elkerülése 
érdekében vállalja a saját forrás, továbbá a szolgál-
tatások áfa összegének Abádszalókra jutó részének 
(73%) átutalását a Társulás számlájára, amennyiben 
a Társulásnál ezen összegek kifi zetésére nem áll ren-
delkezésre fedezet sem EU Önerő alap támogatás 
előlegből, sem pedig visszatérített ÁFA-ból. 
2. A projekt végrehajtása során lebonyolítandó köz-
beszerzési eljárások lefolytatásához a Bíráló Bizottság-
ba Balogh József beruházási főtanácsost delegálja.

94/2012. (XI. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: Gondozási Központ intézményvezető 
pályázat kiírásáról
Abádszalók Város Képviselő-testülete, mint fenn-
tartó a mellékelt pályázati kiírásban foglaltakkal 
egyetért, és a magasabb vezetői pályázatot kiírja. 
Felhatalmazza Abádszalók Város Önkormányzat Pol-
gármesterét, hogy a pályázati kiírást, az előterjesz-
tésben foglalt feltételeknek megfelelően jelentesse 
meg a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI), valamint 
Abádszalók Város Önkormányzat honlapján. 
Felelős: Polgármester Határidő: Azonnal

95/2012. (XI. 13.) számú képviselő-testületi ha-
tározat: Abádszalók Város Képviselő-testülete elfo-
gadja Tóth Mária Abádszalók, Ezüstkalász út 58. szám 
alatti lakos védőnői álláshelyre történő pályázatát, Őt 
közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre 
2012. december 1. napjától védőnőként alkalmazza. 
Felelős: Polgármester Határidő: Azonnal

96/2012. (XI. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: Abádszalók Város Képviselő-testülete 
és az interpelláló képviselő az interpellációs kér-
désre adott választ elfogadják.

97/2012. (XI. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: Abádszalók város képviselő-testülete a 
polgármesternek a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Tisztelt Ügyfelek!
2012. december 27-én és december 28-án a Polgármesteri 

Hivatal zárva tart. Anyakönyvi ügyelet: 06/20 4639880.
Ballagó László jegyző
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A Járási Hivatalokról

  KÖZFOGLALKOZTATÁS 2013

A Kormány nyáron döntött arról, hogy vidéken 175 járási, a főváros-
ban 23 kerületi hivatal jön létre, így 30 évvel a járási rendszer meg-
szüntetése után, új szervezeti rendben és új céllal 2013. január 1-jével 
ismét létrejönnek a Magyar Közigazgatás egykor szerves egységeként 
működő járási hivatalok, ahová többek között gyámügyekkel, egyes 
szociális és gyermekvédelmi, családtámogatási ügyekkel, közneve-
lési, állategészségügyi feladatokkal, szabálysértésekkel kell fordulni. 
Városunk Tiszabő, Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff és Tomajmonosto-
ra Községekkel együtt a Kunhegyesi Járási Hivatalhoz tartozik, mely 
hivatal a Polgármesteri Hivatal jelenlegi 2. számú épületében kerül 
elhelyezésre. A járási székhelyeken felálló hivatal minden, a járáshoz 
tartozó településen megteremti az ügyintézés lehetőségét, vagy ál-
landó kirendeltség fenntartásával, vagy ügysegédekkel, akik hetente 

1-2 nap várják az ügyfeleket, többnyire a polgármesteri hivatalokban. 
Így az ügyfeleknek nem kell ügyintézésre, Kunhegyesre utazniuk. Ok-
tóber 31-éig országosan 2750 önkormányzattal, a települések 86%-
ával kötötték meg a járási hivatalok felállításáról szóló megállapodá-
sokat. Az átadás-átvételi megállapodások értelmében országosan, 
mintegy 10000 köztisztviselő folytatja a járási, illetve kerületi hivata-
lokban a munkát. Településünk hat köztisztviselőt biztosított a járási 
hivatal működéséhez. Az igazi változást jövő év végére fogják megta-
pasztalni az állampolgárok, amikor a mostani okmányirodák bázisán 
megnyílnak a kormányablakok, amelyek integrált ügyfélszolgálatként 
biztosítják, hogy közel 2500 ügyet lehessen egy helyszínen elintézni. 
Az országban 2013 végére közel 300 helyen jön létre kormányablak. 
Örvendetes tény, hogy járási hivatal vezetőjének településünk volt al-
jegyzőjét, Páldiné dr. Ágoston Líviát nevezték ki, mely munkához erőt, 
egészséget kívánunk! 

Településünkön 2013-ban folytatódik a már 
hagyományosnak mondható START Minta-
projekt.  A részterületek a következők: 
Illegális hulladéktelepek felszámolása 22 fő,
A település bel-és külterületén található ille-
gális hulladéklerakók felszámolása, különös 
tekintettel az üdülőövezetekben található 
áldatlan állapot megszüntetése.
Belvíz projekt 48 fő
25 km belterületi árok felújítása, azokon a 
területeken, melyeket nem érinti a „Vásárhe-
lyi-terv csapadékvíz elvezetése” című nyertes 
pályázat.
Közúthálózat projekt 198 fő
450 m2 belterületi kátyú kijavítása hidegaszfalt-
tal, illetve kb. 6,7 km hosszúságban gyalogosjár-
da építése, továbbá 25 km útpadka rendezése.

Mezőgazdasági projekt 154 fő 
a szociális főzőkonyha minél nagyobb mér-
tékű ellátása a megtermelhető alapanyagok-
kal. (Burgonya, vöröshagyma, paprika, para-
dicsom, uborka, zöldbab, káposzta, karfi ol, 
étkezési tök, karalábé, zöldség, sárgarépa). 
A fel nem használt nyersanyagokból sava-
nyúság, lecsó, sűrített paradicsom ital készül. 
Ebben az évben egy kiskapacitású savanyító 
üzem beindítása is a célok között szerepel. 
Alprojektként valósult meg ebben az évben 
az energia nyár ültetvény, amely jövőre újabb 
9 hektárral bővül. A következő fűtési szezon-
ban a Polgármesteri Hivatal épületét, már 
egy aprítékkal üzemelő kazánnal szeretnénk 
fűteni.  Addig, amíg az energia ültetvény ki-
termelhetővé nem válik, a településen kelet-
kező ágfa hulladékot használjuk fel. 

Turisztikai projekt 44 fő 
A település idegenforgalmi tevékenységéhez 
kapcsolódóan zöldterület kezelése, takarítás, 
és őrzési feladatok ellátása. 
A START Mintaprojektben összességében 466 
fő foglalkoztatását tervezzük. Eszközbeszer-
zésre 36 591 720 Ft-ot, míg bér és járulék megfi -
zetésére  324 528 080 Ft-ot tervezünk fordítani. 
Az úgynevezett „Hosszú távú Közfoglalkoztatás-
ban” 30 fő felvételét terveztük meg. Ők az intéz-
ményrendszerben látnak el különböző feladato-
kat, mint takarítás, konyhai kisegítés, dajka, stb.
Mindkét programban csak 8 órás munka-
viszonyt tervezünk, 71 800Ft és 92 000Ft 
bruttó bérrel. A mezőgazdasági program a 
képzésnek köszönhetően folyamatosan tart 
2013. decemberéig, a többi projekt várható-
an februárban indul.

Kasza Gábor alpolgármester

Ballagó László
 jegyző

Polgárőr Egyesület Abádszalókon
A Polgárőrség hazánk egyik legnagyobb civil 
szervezete, amely többek között a közrend és 
közlekedésbiztonság, a gyermek- és ifjúság-
védelem, az áldozatvédelem, a környezetvé-
delem, valamint a társadalmi bűnmegelőzés 
területén fejti ki tevékenységét. Célja a helyi 
közbiztonság közösségi védelme, a közössé-
gi és személyi tulajdon védelme, az ezeket 
károsító jogsértések megelőzése, a bűnelkö-
vetések megelőzése, hozzájárulva ezzel a la-
kosság biztonságérzetének növeléséhez. To-
vábbi cél segíteni az ország közrendjének és 
közbiztonságának fenntartását, erősíteni az 
önkormányzatok és a lakosság közötti bizal-

mat. Alaptevékenységként az Országos Pol-
gárőr Szövetség tagszervezeteihez tartozó 
polgárőrök közterületen járőrszolgálatot lát-
nak el, fi gyelőszolgálatot végeznek. A Polgár-
őrség tagjai díjazás nélkül végzik a település 
érdekében önként vállalt tevékenységüket. 
A polgárőr törvény értelmében a közterületi 
szolgálat során a polgárőr közfeladatot ellátó 
személy, akit kiemelt védelem illet meg. 
2012. november 20-án településünkön 13 
fővel megalakult az Abádszalóki Polgárőr 
Egyesület. Az alakuló közgyűlésre 16 órakor, 
a Polgármesteri Hivatal házasságkötő ter-
mében került sor. A közgyűlést Földi István, 
a Polgárőrség Tiszafüredi Régiófelelőse nyi-
totta meg, aki felkérte Kolozsi Józsefet, a Jász 
- Nagykun- Szolnok megyei Polgárőr Szövet-
ség elnökét az ülés levezetésére.
Az Abádszalóki Polgárőr Egyesület Alapsza-
bályának felolvasását, annak elfogadása kö-
vetett, majd a tagság megválasztotta az egye-
sület tisztségviselőit. Az Abádszalóki Polgárőr 
Egyesület elnöke Magyar József, titkára Cseh 

Csabáné, gazdaságvezetője Tóthné Hadnagy 
Helga, szolgálatvezetője Sipos Lajosné lett. Az 
Ellenőrző Bizottság elnökének Lakatos Gyula 
rendőrszázadost, városunk rendőrörs pa-
rancsnokát, tagjainak Sipos Istvánt és Dányi 
Jánost választották. Az alakuló közgyűlésen 
részt vett Kovács Mihály, településünk polgár-
mestere is, aki örömmel üdvözölte a helyi Pol-
gárőrség megalakulását és reményét fejezete 
ki a Polgárőrség jövőbeni eredményes mun-
kájával és a későbbiekben történő taglétszám 
bővülésével kapcsolatosan.
Az Egyesület munkájához kitartást és sok si-
kert kívánunk!

Fábián Krisztina

Településünkön 2013-ban folytatódik a már hagyományosnak 
mondható START Mintaprojekt.  A részterületek a következők: 
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A 2012. július 9-én Abádszalók belterületét 
ért, emberemlékezet óta nem tapasztalt in-
tenzitású jégeső lakóházakban okozott kára-
inak enyhítésére a helyreállításhoz 60 millió 
Ft támogatást kapott a város önkormányzata 
konkrét feltétel- és elszámolási szabályokkal, 
valamint az utóellenőrzést is rögzítve. 
Az előírt előzetes intézkedések (önkormányzati 
rendelet elfogadása, kárbecslés árainak kalku-
lálása, stb.) megtétele után a lakóházaknál a tu-
lajdonos jelenlétében helyszíni szemlén került a 
kár mértéke megállapításra.
Az így felbecsült kár mértékéből került levo-
násra a biztosító által megtérített összeg és a 
károsultnak jutatott esetleges adomány (cse-
rép, Caritas), így alakult ki a becsült kár meg 
nem térült értéke.
A Társadalompolitikai- Oktatási- Közműve-
lődési- Sport- Szabadidős és Turisztikai Bi-
zottság véleményét változtatás nélkül jóvá-
hagyva született meg a döntés a károsultak 
támogatásáról.
Az I. ütemben a 2012. július 9. és július 22. 
között bejelentett károk felmérése történt 
meg. Ebben az ütemben 346 lakóépületre 
47.627.000 Ft. támogatás került megállapítás-
ra, melyből névre szóló, műszakilag indokolt 
számlák ellenében több mint 26.000.000 Ft.  
már átutalásra került a károsultak számlájára.
A II. ütemben bejelentett károkra vonatko-
zóan 176 lakásra 13.642.000 Ft támogatásról 
értesítettük ki a károsultakat.
Mindösszesen 522 lakás tulajdonosa 
61.269.000 Ft kárenyhítő támogatásról ka-
pott írásban döntési határozatot. 
A támogatottak utcánkénti megoszlása: 

Aba krt.  4 lakóház, tám. össz.: 353.100 Ft.

Ady Endre u.   5 lakóház , tám. össz.: 405.800 Ft. 

Aladár u 13lakóház , tám. össz.:  1.726.800 Ft.

Akácfa köz 2 lakóház , tám. össz.: 171.500 Ft.

Arany J. u. 8 lakóház , tám. össz.:  728.200 Ft.

Árpád u.  4 lakóház , tám. össz.: 321.900 Ft.

Árvácska u. 9 lakóház , tám. össz.:  779.400 Ft.

Bajcsy Zs. u. 11 lakóház , tám. össz.: 773.400 Ft.

Balassi B. u. 12 lakóház , tám. össz.: 1.959.900 Ft.

Béke u.  15 lakóház , tám. össz.:  1.289.700 Ft.

Bartók B. u. 3  lakóház , tám. össz.: 302.900 Ft. 

Bem József u. 8 lakóház , tám. össz.:  1.612.000 Ft.

Bercsényi köz 1 lakóház , tám. össz.:  43.800 Ft.

Botond köz 2 lakóház , tám. össz.: 197.500 Ft.

Blaha L. u.  1 lakóház , tám. össz.:  61.400 Ft.

Csalogány u. 8 lakóház , tám. össz.: 650.600 Ft.

Csikós köz u. 3 lakóház , tám. össz.:  276.400 Ft.

Csokonai u.  1 lakóház , tám. össz.:  57.700 Ft.

Damjanich u.  10 lakóház , tám. össz.: 1.269.300 Ft.

Darwin u. 2 lakóház , tám. össz.: 583.300 Ft.

Deák F. u.  5 lakóház , tám. össz.: 676.400 Ft.

Délibáb u.  1 lakóház , tám. össz.:  56.400 Ft.

Dobó u.  9 lakóház , tám. össz.:  914.000 Ft.

Dózsa Gy. u. 3 lakóház , tám. össz.: 429.700Ft.

Előd u. 1 lakóház , tám. össz.: 187.900 Ft.

Ezüstkalász u.  9 lakóház , tám. össz.:  688.900 Ft.

Füredi út 18 lakóház , tám. össz.: 2.893.700 Ft.

Füzes u.  5 lakóház , tám. össz.:  523.100 Ft.

Gárdonyi G. u.  5 lakóház , tám. össz.: 312.900 Ft.

Gyöngyvirág u.  4 lakóház , tám. össz.:  222.100 Ft.

Hajnal u.  3 lakóház , tám. össz.:  591.100 Ft.

Halom u.  5 lakóház , tám. össz.: 500.300 Ft. 

Hársfa u.  18 lakóház , tám. össz.: 2.296.600 Ft.

Hétvezér u.  17 lakóház , tám. össz.:  1.451.600 Ft.

Honvéd u.  8 lakóház , tám. össz.:  1.325.000 Ft.

Hunyadi u.  6 lakóház , tám. össz.:  774.600 Ft.

Ifjúság u.  8 lakóház , tám. össz.:  541.500 Ft.

Iskola u.  2 lakóház , tám. össz.: 469.600 Ft.

István kir.u.  23 lakóház , tám. össz.: 4.528.200 Ft.

Jókai u. 5 lakóház , tám. össz.:  449.000 Ft.

József A. u. 19 lakóház , tám. össz.: 1.827.200 Ft.

Kinizsi u.  4 lakóház , tám. össz.:  332.900 Ft.

Katona J. u. 1 lakóház , tám. össz.: 95.000 Ft.

Kisfaludy u.  2 lakóház , tám. össz.: 507.300 Ft. 

Klapka u. 8 lakóház , tám. össz.:  534.700 Ft.

Kossuth u. 15 lakóház , tám. össz.: 1.722.400Ft.

Kovács M.u.  3 lakóház , tám. össz.: 569.000 Ft.

Kölcsey u.  8 lakóház , tám. össz.: 707.800 Ft.

Lehel u.  1 lakóház , tám. össz.: 35.900 Ft.

Madách u.  17 lakóház , tám. össz.: 1.755.000 Ft.

Május 1. u.  9 lakóház , tám. össz.:  1.064.000 Ft.

Mikes K.u.  11 lakóház , tám. össz.:  923.700 Ft.

Mikszáth K.u.  3 lakóház , tám. össz.: 217.200 Ft.

Móra F. u. 4 lakóház , tám. össz.:  404.000 Ft.

Nagy S. u.  6 lakóház , tám. össz.: 376.600 Ft.

Nagydiófa u.  13 lakóház , tám. össz.:  910.700 Ft. 

Nagynyárfa u. 9 lakóház , tám. össz.:  986.100 Ft.

Pacsirta u.  8 lakóház , tám. össz.:  654.900 Ft.

Petőfi  u. 5 lakóház , tám. össz.:  375.600 Ft.

Rózsa köz 3 lakóház , tám. össz.: 160.400 Ft.

Rozmaring u.   1 lakóház , tám. össz.:  48.700 Ft.

Rákóczi u.  2 lakóház , tám. össz.: 133.800 Ft.

Ságvári köz 1 lakóház , tám. össz.: 129.700 Ft.

Szabolcs u.  8 lakóház , tám. össz.: 1.078.900 Ft. 

Széchenyi u.  28 lakóház , tám. össz.: 4.803.900 Ft. 

Szent Gy. A. u.  2 lakóház , tám. össz.: 452.400 Ft.

Szigligeti u.  16 lakóház , tám. össz.:  1.302.700 Ft.   

Szikra köz 3 lakóház , tám. össz.: 219.300 Ft.

Szivárvány u.  7 lakóház , tám. össz.:  1.402.500 Ft.

Thököly u.  4  lakóház , tám. össz.: 365.200 Ft.

Tópart u.  3  lakóház , tám. össz.: 322.800 Ft.

Tulipán u.  2  lakóház , tám. össz.: 394.300 Ft.

Vasvári P.u.  3 lakóház , tám. össz.:  543.000 Ft.

Vásártéralja u.  2 lakóház , tám. össz.:  117.300 Ft.

Virág u.  2 lakóház , tám. össz.:  175.800 Ft.

Vörösmarty u.  9 lakóház , tám. össz.:  1.737.400 Ft.

Zalán u.  2 lakóház , tám. össz.:  215.000 Ft.

Zrínyi u.  3 lakóház , tám. össz.: 326.100 Ft.

A támogatás felhasználásának határidejéül 
2013. januárt írta elő a Belügyminisztérium, 
mely időpontnak a 2013. június 30-ra történő 
módosítását kértük a Belügyminiszter Úrtól. 
A rövidesen várható válaszról minden érin-
tettet értesíteni fogunk.

Somodi László
műsz. irodavez.

Tájékoztatás a jégkár Tájékoztatás a jégkár 
támogatásróltámogatásról
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2012. november 10-én, a Ró-
zsakert Étteremben - a tulaj-
donosok, a munkatársak és 
az együttműködő partnerek 
- közösen ünnepelték meg e 
jeles évfordulót. Nagy Zoltán 
ügyvezető igazgató köszön-
tötte a megjelenteket, majd 
Zeleiné Farkas Franciska fő-
könyvelő asszony adott egy 
kis történeti áttekintést.
Megtudtuk, hogy a korábban 
évtizedekig megélhetést bizto-
sító mezőgazdasági nagyüzem 
felbomlása után, 1992. 11. 5-én 
23 alapító tag egybehangzó 
igenlő akaratával alakult meg a 

társaság jogelődje, a Szalóki Szolgáltató Szövetkezet. Ők akkor a boldo-
gulás együttes formáját választották. Biztatást és garanciákat senkitől 
nem kaptak, az önmagukba és a jövőbe vetett hit, a családtagjaikért 
érzett felelősség határozták meg a döntéseiket. Rendkívül nehéz volt 
a kezdet. Ekkor 115 ezer Ft részjegy tőke volt a pénztárban. Egyetlen 
saját tulajdonú termelőeszköze sem volt a szövetkezetnek, minden 
eszközt bérleti jogviszonyban működtettek. A fő termelőeszköz a föld, 
szintén bérleményként került hasznosításra. A tevékenység szerke-
zete akkor 650 ha szántóföldi növénytermesztésből, mezőgazdasági 
szolgáltatásból, takarmánykeverésből és terménykereskedelemből 
tevődött össze. Az első év eredményes gazdálkodása tette lehetővé, 
hogy 15 millió Ft-os reorganizációs hitelfelvételre kerüljön sor, melyből 
a bérelt eszközök túlnyomó részét meg tudták vásárolni. 
1999. május 18-ig működtek szövetkezetként, ezt követően Kft.-vé 
alakultak át. Ekkorra a bérelt szántóterület nagysága 1500 ha-ra, a fog-
lalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma 36 főre emelkedett. Az 
éves nettó árbevétel 253 millió forint, a saját tőke összege 96 millió 
forint volt. Az átalakulást követően a fejlődés üteme felgyorsult. A napi 
munkavégzés mellett, minden kínálkozó lehetőséget megragadtak, ha 
úgy ítéltek meg, hogy az előbbre viszi a boldogulásukat. Részt vettek a 
rövid és hosszú lejáratú hitelek konszolidációjában. Jelentős nagyság-
rendű területfejlesztési pályázat elnyerésével valósították meg az első 
nagy beruházásukat, amellyel a régi szárító és tisztító berendezéseiket 
cserélték le új, energiatakarékos, környezetvédelmi szempontból a kor 
követelményeinek megfelelő berendezésekre.
Ezt követően 2 nyertes AVOP pályázatnak köszönhetően, munkaesz-
közök beszerzésére került sor, valamint e konstrukció keretében épí-
tették meg a 4 db 1000 tonnás silótárolót. Részt vettek az Új Magyar-
ország Fejlesztési Programban is, melyből két nagy gépbeszerzési 
csomag realizálódott több mint 200 millió Ft értékben. A 2004-2009 
év közötti időszakban részesei voltak az agrárkörnyezet gazdálkodási 
programnak, de sajnos annak a második fordulóját nem nyerték meg, 
mivel nincs állattenyésztésük.
Az utóbbi két évben nem tudtak pályázni, mert nem volt rá lehetőség. 
Ennek ellenére saját erőből évente 100-100 milliós gépberuházást 
valósítottak meg. Gépparkjuk teljesen megfi atalodott, a technológiai 
színvonal átlag feletti. Jelenleg 1500 ha szántóterületen foglalkoznak 
növénytermesztéssel, ezenkívül 1500 ha nagyságrendben integrálnak 
kisebb-nagyobb mezőgazdasági termelőket, működik a takarmány-
keverő üzemük, szépen teljesít a takarmánykereskedelmük. Dolgozói 
létszámuk 42 fő. Nettó árbevételük már szeptemberben meghaladta 
az 1 milliárd forintot, saját vagyonuk értéke év végére várhatóan 1,3 
milliárd forint körül fog alakulni. A fenti számok alapján elmondható, 
hogy sikeres 20 év áll mögöttük.

Joggal tehető fel a kérdés: Mi az oka ennek a töretlen fejlődésnek, a 
gazdasági kiegyensúlyozottságnak, hiszen őket sem kerülték el a nega-
tív időjárási és környezeti hatások. Az ok a munkatársi gárdában kere-
sendő. Itt az Alföld szélsőséges időjárású viszonyai között élő emberek 
edzettebbek, mint azok, akiket kegyeibe fogadott a jó sorsuk. Az itt élő 
emberek edzettsége egyszerre jelent fi zikai és szellemi egészséget és 
készenlétet. Kitartást a természeti viszonyokkal szemben. Frissességet 
és leleményt a lehetőségek megítélésében és elnyerésében. Munkabí-
rásuk kimagasló, szorgalmuk példamutató. Ezeket a képességeket az 
itt élők nemzedékről nemzedékre hagyományozták. Tudják jól nincs a 
gazdálkodásnak egyetlen olyan területe sem, amelyről azt tarthatnánk; 
ez a csúcs innen nincs tovább, mert mindig lehet továbbfejlődni.
A visszaemlékezést követően a „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a je-
lent, és munkálkodhass a jövőn”- gondolat jegyében Nagy Zoltán a je-
lenlevő alapító tagokat lepte meg ajándékkal: Balog Istvánnét, Kontra 
Ferencnét, Nagy Jánosnét, Balog Istvánt, Gál Imrét, Holocsi Pált. 
Lestár Mihályt szakmai tudása, példamutató hozzáállása, töretlen 
munkabírása miatt külön kiemelte, részére emlékérmet adott át, amit 
a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége ado-
mányoz az ágazatban dolgozó kollektívák előterjesztése alapján.
Visszautalva a vállalkozás töretlen fejlődésére, a másik fő tényezőként 
azt hangsúlyozta ki, hogy alkalmas vezetőt jelöltek meg vezérlő csil-
laguknak azon a bizonyos 1992. november 5-i alakuló közgyűlésen, 
amikor az alapító tagok ügyvezető elnököt választottak.
Részlet az akkori közgyűlés jegyzőkönyvéből: „Kontra Ferencné a sza-
vazatszámláló bizottság elnöke bejelenti, a titkos szavazás eredményét: 
a szövetkezet közgyűlése egyhangú szavazattal Nagy Jánost választotta 
meg a szövetkezet ügyvezető elnökének.”
„Azóta a Szalóki Szolgáltató neve és édesapám, Nagy János neve egyet 
jelent, összefonódott, a kettő egymás nélkül nem létezik. Odaadó mun-
kája, meghatározó személyisége, korrekt partneri hozzáállása nagymér-
tékben hozzájárult a Szalóki Szolgáltató Kft. jó hírnevéhez, eredményes 
20 évéhez. Szívből kívánjuk, hogy az egészsége még nagyon sokáig en-
gedje meg, hogy velünk munkálkodhasson, hiszen neki ez az élete.”
Tudja ezt mindenki Abádszalókon, hiszen nincs olyan jó szándékú kez-
deményezés, ami mellé Nagy János cégvezető ne állna mögé, ne segí-
tené. Higgadt, bölcs hangján sokakat tesz vissza a helyes kerékvágásba.

Szekrényes István

20 éves a Szalóki Szolgáltató Kft.
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Dr. Wahl István, a társaság jogi 
képviselője, a taggyűlés leveze-
tő elnöke megállapította, hogy 
a taggyűlés 310 szavazatból 266 
szavazattal képviselteti magát, így 
határozatképes.  (Ebből a 266 sza-
vazatból Tiszafüred 151 szavazattal 
rendelkezett.)

A közérdeklődés miatt ismertetett 
napirendi pont: 
1. Előterjesztés a 2013. évi Tisza-tavi 
területi horgászengedélyek árairól

Hegedüs Gábor (ügyvezető) el-
mondta, hogy a véglegessé vált a 
2013. évi Tisza-tavi területi enge-
dély formája, ami azt jelenti, hogy 
a horgászengedély, a fogási napló 
és a horgászrend egységesen egy 
igazolványban fog megjelenni.
A horgászrenddel kapcsolatos kér-
dések tisztázásra kerültek, egyértel-
művé váltak a korlátozások, tiltások 
és útmutatások. A halászati felügye-
lővel történt egyeztetés után úgy 
tűnik, hogy sikerül az ezüstkárász 
és törpeharcsa 10 kg-os mennyisé-
gi korlátozásának feloldása, ami azt 
jelenti, hogy ezekből a fajokból akár 
többet is lehet fogni. 
A korábbi természetvédelmi kor-
látozások egyes részei mára idejü-
ket múlták. A 2013. évi Tisza-tavi 
horgászengedélyben a természet-
védelemre vonatkozó rész a hor-
gászrendtől elkülönülten, a HNPI 
iránymutatásaként jelenik meg. A 
kft bejelentette, hogy a horgász-
engedélyben szereplő térképmel-
lékletet is aktualizálja. Az új hor-
gászrenddel növekedett a Tisza-tó 
horgászható területeinek nagysága.
Gálné Gál Mária (főkönyvelő) el-
mondta, hogy a 30/2012 (10.26.) 
számú Tgy. határozat alapján elké-
szítették a 2013. évi bevételek és 
kiadások első fordulós változatát, a 
jelenleg ismert és a jövő évet érintő 
adatok fi gyelembe vételével, majd 
részletesen is ismertette ezeket. 
Az „A” verzió szerinti ármegálla-
pítás, a kiadások fi nanszírozásán 
túl, még mintegy 24 millió Ft-os 
tartalékképzést is biztosít, míg a 
„B” verzióban tartalékként 16 mil-
lió Ft képződhet várhatóan. A tár-
saság az „A” alternatívát javasolja 
elfogadására, az ár-érték arányok 
helyreállítása szempontjából is, 
mely középtávú terveink alapján, 
ebben a felvázolt szerkezetben len-
ne reális. Nagyon fontos számunkra 

törzsvásárlóink megelégedettsége. 
Bízunk benne, hogy a helyi hor-
gászok túlnyomó része is elfogad-
hatónak fogja tartani a tervezett 
ár-érték arányt, az éves 3 területi 
engedélyének áráért megfelelő 
minőségű és mennyiségű élményt 
kap cserébe, kulturált körülmények 
között hódolhat szenvedélyének. 
A probléma nem abból adódhat, 
ha nagyobb mértékű áremeléssel 
számolunk és ezáltal az ár mielőbb 
eléri a rangjának megfelelő szintet, 
hanem abból, hogy ha a hozzáren-
delt kiadások nem logikusan, nem 
célszerűen merülnek föl. 
A bevételi terv „B” verziója esetén a 
bevételek realizálásának kockázata 
nő, amiatt, hogy szinte minden tí-
pusú engedély áránál javasoltunk 
eltérő mértékű áremelést. A kiadási 
tervben szereplő adatok jelenleg 
még elég képlékenyek, azonban 
a 2013. évre kitűzött irányvonalat 
már így is tükrözik. 
Dr. Wahl István kérdezte a jelenlé-
vőket, hogy van-e kérdés. 
Domonkos Józsefné (Tiszavalk 
polgármestere) elmondta, hogy a 
korábbi taggyűléseken nem vett 
részt, amit nagyon sajnál. Megnézte 
az átküldött előterjesztést és egyik 
variációt sem támogatja szívesen, 
de ha választani kell, akkor a „B” ver-
zió mellett teszi le szavazatát. Miu-
tán a férje is horgászik, így vélemé-
nye szerint az áremelés nem reális, 
mert a horgászok nem fognak halat 
és így az emberek még inkább nem 
fogják megvásárolni a Tisza-tavi te-
rületi horgászengedélyt. 
Bornemisza János (Poroszló pol-
gármestere) Nem tudja támogatni 
egyik verziót sem. Az előterjesz-
tésben nem látta sehol sem azt, 
hogy a jövő évi kiadások bárhol is 
csökkennének, mindenhol azt látja, 
hogy emelkednek a kiadások. 
Nem látja, hogy a kft pl. pályázati 
pénzből kívánna eszközbeszerzést 
lefolytatni vagy máshoz így hoz-
zájutni. Hogy lehet az, hogy ez a 
kft meg sem próbál ilyen módon 
kiadáscsökkentéshez hozzájutni? 
Nem látja a jövőt, nem látja a stra-
tégiát. A stratégia, - ha arra próbál 
hivatkozni a társaság, amit olvasott 
az előterjesztésben -, hogy mert 
annak idején azt a társaság leír-
ta, elfogadhatatlan számára. Nem 
tudja elfogadni, hogy a kft arra 
hivatkozik, hogy a piaci viszonyok-
hoz képest jelentős emelésre van 
szükség. Ha annak idején a kft ezt 

írta le a stratégiai tervében, akkor 
változtassa meg. Elmondta, hogy 
megtárgyalta a képviselő-testület-
tel az előterjesztést. Megdöbbené-
sére volt olyan a poroszlói képvise-
lő a testületben, aki támogatta az 
áremelést, majd amikor elmondta 
az ellenérveket, akkor minden kép-
viselő leszavazta az áremelést. A 
poroszlói képviselő-testületnek az 
áremelés mértéke a probléma, illet-
ve azt hiányolják, hogy nincsenek 
egyéb források beépítve.
Pintér Erika (Tiszafüred polgár-
mestere) Tiszafüred Város képvise-
lő-testülete megtárgyalta az elő-
terjesztést és mindkét változatot 
elfogadta. Szeretné már látni, hogy 
mikor kezdjük el kotorni a Tisza-ta-
vat, a folyamatos karbantartást, eh-
hez pedig tartalék szükséges. Olyan 
nagy értékű eszközök megvásár-
lása lenne szükséges, amelyhez 
nagyon sok tartalékra van szükség. 
Olyan pályázat nonprofi t kft részé-
re nincs, amely 90 % támogatást 
adna eszközbeszerzésre. 
Kovrig Zoltán Felügyelő Bizottsági 
tag elmondta, hogy teljes mér-
tékben egyetért Bornemisza pol-
gármester úrral. Abádszalók Város 
polgármesterével azt fogalmazták 
meg, hogy egyik variációt sem tud-
ják támogatni. Hangsúlyozta, hogy 
az itt élő emberek érdekeit kell kép-
viselni. Ez csak egy része az emelés-
nek, mert nem tudjuk, hogy a helyi 
horgászegyesület, a Tisza-tavi HESZ 
és a MOHOSZ emel-e és milyen mér-
tékben, de várhatóan emelni fog 
minden szervezet. Az „A” verzióban 
szereplő emelés, a többi szervezet 
emelésével, akár 30 % többletkölt-
séget jelenthet a horgászengedély 
kiváltásánál. Ezt a horgászok nem 
tudják majd kifi zetni. Számolt-e az-
zal valaki, hogy ez az emelés nem 
jelent-e majd csökkenést a Tisza-ta-
vi horgászok körében. Abádszalók 
speciális helyzetben van, mivel a 

Kunsági-, és a Jászsági-főcsatorna a 
MOHOSZ tulajdonában van, így az 
abádszalóki horgászok nagy része, 
már 2012-ben is csak azt váltotta ki. 
Nem tudja, hogy az az 5500 terve-
zett horgász kiváltja-e az éves hor-
gászengedélyeket. Ő biztos benne, 
hogy Abádszalókon 3-400 emberrel 
kevesebben fogják kiváltani a Tisza-
tóra érvényes, éves területi horgász-
engedélyt. 
Dr. Wahl István megkérdezte 
Kovrig Zoltánt, hogy ha az egyesü-
letek, a szövetség, a MOHOSZ emel 
az rendben, de ha a kft emel, az 
nincs rendben. 
Kovrig Zoltán elmondta, hogy azt 
sem találja helyénvalónak, de az 
ellen nem tehetünk semmit. Az 
előző taggyűlésen elhangzott egy 
javaslat, amely az infl ációval tör-
ténő áremelésről szól. Ő ezt most 
nem látja, csak az eredeti verzió és 
a másik javaslat lett elkészítve. 
Pintér Erika véleménye, hogy na-
gyon fontos lenne, ha a tulajdo-
nosok rendszeresen eljönnének a 
taggyűlésre vagy küldenének kép-
viselőt. 
Dr. Wahl István feltette szavazásra 
az előterjesztésben szereplő hatá-
rozati javaslatokat. 
33/2012 (11.08.) számú Tgy. hatá-
rozat 
A Tisza-tavi Sporthorgász Halászati, 
Természetvédelmi és Környezetvédel-
mi Közhasznú Nonprofi t Kft. taggyű-
lése 151 igen szavazattal (Tiszafüred 
Város Önkormányzata) és 115 nem 
szavazattal (46 nem szavazat Abád-
szalók Város Önkormányzata, 20 nem 
szavazat Tiszavalk Község Önkor-
mányzata, 17 nem szavazat Porosz-
ló Község Önkormányzata, 10 nem 
szavazat Tisza-tavi HESZ., és 22 nem 
szavazat Tiszanána Község Önkor-
mányzata) elfogadja a kft 2013. évi 
„A” bevételi tervében szereplő Tisza-
tavi területi horgászengedélyek árait. 

Emelkedik a horgászengedélyek ára

Jegyzőkönyv kivonat – készítette Szekrényes I. a Tisza-tavi Sporthorgász Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofi t 
Kft. 2012. november 08-án megtartott taggyűlésének részletes jegyzőkönyve alapján.

Felnőtt éves 5 521 21 000 26 000 5 500
Felnőtt heti 1 297 10 000 10 000 1 240
Felnőtt 3 napi 2 734 6 000 6 000 2 050
Felnőtt 2 napi 4 166 4 200 4 200 3 540
Felnőtt 1 napi 11 720 2 600 2 600 10 550
Ifjúsági éves 158 10 500 13 000 140
Ifjúsági 1 napi 669 1 000 1 000 600
Gyermek éves 2 268 1 000 1 000 2 500
65 év feletti kedv. 852 11 000 13 000 850

2012. évi 
várható 

értékesítés 
összesen db

2012. évi 
jegyárak

2013. évi 
javasolt 

jegyárak „A” 
verzió

2013. évi 
értékesítés 

terv db
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2012. november 22-én a Városháza nagyter-
mében mintegy 80 helyi horgász vett rész 
azon az egyeztető fórumon, amelyet Kovács 
Mihály polgármester hívott össze. A fórum 
témái a horgászrend, valamint a fejlesztési 
elképzelések, a horgászengedélyek árának 
emelése tükrében.
Hegedűs Gábor a Tisza-tavi Sporthorgász 
Halászati, Természetvédelmi és Környezetvé-
delmi Közhasznú Nonprofi t Kft. ügyvezetője 
ismertette a kft. 2013-as terveit, a horgász-
rendben bevezetett változtatásokat, indo-
kolta a 2013 évi horgászengedélyek árának 
emelését. Mivel mindkét helyi horgászegye-
sület képviselve volt tisztázni tudták a vita-
tott létszám adatokat. A jelenlevő horgászok 
felvetettek több őket foglalkoztató kérdést. 
A kevés, szemetes horgászhelyet, a horgász-

kikötő hiányát, a növényzet elburjánzását a 
vízen, a haltelepítések kérdését, a horgászen-
gedély megszerzésének bonyolultságát.
Hegedős Gábor a Kovács Mihály polgármester 
úrral folytatott egyeztetést követően belátva, 
hogy az abádszalóki horgászok a speciális 
helyzet miatt hátrányos helyzetbe kerültek, 
két komoly ajánlatot is megfogalmazott:
• A horgászengedélyek árának emeléséből 
keletkezett többletbevételből 2 millió forintot 
elkülönít és azt az abádszalóki horgászhelyek 
fejlesztésére, bővítésére fogja fordítani a kft.
• Ha majd lehetőség nyílik a Nagykunsági 
és a Jászsági Főcsatorna horgászvízként való 
hasznosítását pályázati úton megszerezni, 
akkor azt megpályázza a kft. A területi hor-
gászengedély onnantól tartalmazni fogja a 
csatornákon való horgászat lehetőségét is.

Felhívta a fi gyelmet arra a tényezőre is, hogy 
jó a Tisza-tavi horgászengedély ár-érték ará-
nya, hiszen annak ellenére, hogy a horgá-
szat, mint hobbi sokba kerül, de a fogáson 
keresztül hal kerül az asztalra így hozzájárul 
a családok egészséges élelemmel történő 
ellátásához is. 

HorgászfórumHorgászfórum

Pályáztunk és nyertünk

A Cinema City által októberben kiírt pályá-
zatára iskolánk 1.b. és 7.b. osztálya közö-
sen nevezett.
A feladat egy összetett, kreatív alkotás ké-
szítése volt. A pályázat kutatási részét és 
egy lelkesítő beszéd írását a hetedikesek, 
a rajzolást, színezést az elsősök vállalták 
és végezték osztályfőnökeik (Pokorádi 
Gáspárné és Puháné Varga Katalin) irányí-

tásával. Én a két osztály alkotásának össze-
állítását és postázását vállaltam.
A pályázat postára adása után egy héttel kap-
tuk az örömhírt: a nyertesek közé kerültünk! 
Jutalmunk pedig a Sammy nagy kalandja 2. 
című mesefi lm 3D-ben történő megtekintése 
a hozzánk legközelebbi Cinema Cityben. 
2012 11. 10-én, szombaton, reggel 8 órakor 
busszal indultunk Szolnokra két osztálynyi 
gyermekkel, hogy a Szolnok Plazaban részt 
vehessünk a jutalomként kapott fi lmvetíté-
sen. Miután felszerelkeztünk pattogatott ku-
koricával, üdítővel és 3D-s szemüveggel, el-
foglaltuk helyünket a teremben. A másfél óra, 

amíg a fi lm tartott, nagyon hamar elrepült. A 
gyerekeknek tetszett a fi lm kedves története 
és  a 3D-s hatás. Élményekkel telve érkeztünk 
haza s még az úton elhatároztuk: ezután is 
kutatni fogjuk a pályázati lehetőségeket!

Fábián Krisztina

A nyári kertmozit nagyon megkedvelte a 
közönség. Ennek a hagyományos 35 mm-es 
fi lmvetítésnek is megvan a maga varázsa. A 
jó kedélyű mozigépész a közönséggel közvet-
len kapcsolatban végzi a munkáját. Láthatjuk, 
hallhatjuk, ahogy minden váltásnál áttekeri, 
kicseréli a fi lmet. A hordozható gépek az NDK-
ban készültek még a 60-as években. Ezt mond-
hatnánk igazi retrónak, ha a fi lmek nem éppen 
a legújabb premierfi lmek lennének. Meg is 
jártuk az egyiknél. A „Lorax” címűt - amit még 
a mozigépész sem látott, mert néhány héttel 
korábban jelent csak meg - nem igazán díjaz-
tuk. Ha korábban láttuk volna, akkor nem ez 
mellett döntünk. A „Jégkorszak 4”-nek viszont 
nagy sikere volt mind az alsósok, mind a fel-
sősök, mind a kísérő felnőttek előtt. Láthatták 
a gyermekek a különbséget a projektoros és 
a mozgófi lmes vetítés között. Itt nagyon jó 
képminőséget kaptunk, még két méterről is 
fi nom részleteket lehetett megkülönböztetni a 
képen. A nagyméretű vászon azt a hatást váltja 
ki belőlünk, mintha mi is a fi lm helyszínén tar-
tózkodnánk. A hang élvezhető. December 4-én 

Tomajmonostoron, 20-án újra az abádszalóki 
Művelődési Házban vetítünk. A „Karácsony 
Arthúr” lesz a műsoron. A gyermekek ajándék-

ba kapják ezeket a vetítéseket az iskolától, ami 
pályázati támogatásból fedezi a költségeket.

Itthon moziztunkItthon moziztunk
Szekrényes I.

Szekrényes I.
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Nyugdíjba vonult a védőnőnk

Új védőnő állt szolgálatba városunkban

Hajdú Ferencné 1974. augusztus 1-én állt 
munkába Abádszalók Nagyközségben, az 1-es 
számú, azaz a „Szalóki körzet” védőnőjeként. 
Faladata volt a várandós anyák, majd a szülés 
után a csecsemők, majd a kisgyermekek és 
iskoláskorúak gondozása. Mindezen túl még 
családgondozást is végezte 38 éven keresztül. 

A 70-es 80-as években háromszor, négyszer 
több volt a várandós anya, háromszor, négy-
szer több gyermek született a településen. Ez 
is mutatja, hogy akkor jobbak voltak a megél-
hetési körülmények. Még ma is nosztalgiával 
gondol vissza az akkori tanácsadásokra, mun-
kaértekezletekre, családlátogatásokra, vér-
adásokra, a nőnapi, névnapi rendezvényekre. 
Munkája során részt vett Abádszalók egész-
ségmegőrző programjaiban: mellrák és méh-
nyak rák elleni küzdelemben, szervezte a 
véradást. A Vöröskereszt Abádszalóki Szerve-
zetében gazdaságvezetőként tevékenykedett. 
Ez a több mint 38 éven át hivatásszerűen vég-
zett munka során 2 nemzedék nőtt fel, akikkel 
folyamatosan tartott kapcsolatot. Az akkori 
várandós anyákból mára nagymamák lettek.
A rendszerváltozás óta folyamatosan csök-
kent a születések száma. Nagy volt a mun-
kanélküliség, ezért a szociális körülmények is 
romlottak. Nehezebbé vált a védőnői munka, 

de elmondhatja, hogy munkatársaival tudták 
kezelni a problémákat. Erős szociális hálót 
szőttek. Nagyon sok segítséget kapott Bodor 
Andrásnétól, akivel 34 évet dolgozott együtt, 
a vezető védőnőtől, Tóthné Kálmán Erzsé-
bettől, az egyes körzet orvosától, dr. Bagi 
Imrétől és dr. Matus Mária gyermekorvostól. 
A munkája összekapcsolódott a Polgármes-
teri Hivatal munkatársaival, a gyámüggyel, a 
gyermekjóléti szolgálattal, a város minden-
kori vezetőivel. Napi kapcsolatban volt az 
óvónőkkel és az iskola pedagógusaival. Utó-
lag is köszöni nekik a segítséget.
Az utolsó napján személyesen elköszöntek tőle 
Kovács Mihály polgármester úr, Ballagó László 
jegyző úr, akik megköszönték a munkáját, ami 
nagyon jól esett neki. Ugyan ilyen bensőségesen 
köszöntek el a Tiszafüred és környéki védőnők.
Most a boldog nyugdíjas éveit tölti, de hiányzik 
neki a nyüzsgés a munka, a sok emberi kapcsolat.

Szekrényes I.

Abádszalók Város Képviselő-testülete, novem-
ber 13-án, pályázati eljárás alapján nevezte ki 
Tóth Máriát, Abádszalók Ezüstkalász út 58 sz. 
alatti lakos december 1-től védőnőnek.
Tóth Mária középiskolai tanulmányait Egerben, 
a Dobó István Gimnáziumban végezte, majd a 
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudomá-
nyi és Szociális Képzési Karán szerzett védőnői 
oklevelet. Speciális szakiránya - okleveles cse-
csemőmasszázs oktató. Angol középfokú nyelv-
vizsgával rendelkezik. Emberi kapcsolataiban 
empatikus, jó együttműködő partner. Munka-
végzésében precíz, jó helyzetfelismerő.
Pályázatában céljaként határozta meg, hogy 
szakmai tudását, tapasztalatait szülővárosában 
szeretné kamatoztatni. Feladatának tartja, hogy 

körzetében a várandós anyák, illetve a 0-14 éves 
korosztályú gyermekek szakmai szempontból 
megfelelő ellátásban részesüljenek. Szeretne a 
másik körzet védőnőjével együttműködve ha-
tékony prevenciós munkát végezni a lakosság 
minden korosztályának egészségvédelme ér-
dekében. Foglalkozni fog programok, tanfolya-
mok szervezésével (Pl. egészségnap, babaruha 
börze, babamasszázs tanfolyam, szülésre felké-
szítő tanfolyam…stb.), hogy ezzel a lakosság 
életminőségéhez pozitív módon hozzájáruljon, 
színesebbé tegye azt.
Tóth Mária, aki szakmai gyakorlatát is telepü-
lésünkön végezte, városunkban közalkalma-
zotti jogviszonyban lesz foglalkoztatva.

Szekrényes I.

CSAK KÖSZÖNNI TUDJUK...
... annak a 95 adományozónak 
a segítségét, akik több esetben 
juttattak el adományokat az 
ADOMÁNYHELYRE 2012-ben is!
A mások számára még haszno-
sítható tárgyaikkal 660 rászoruló 
családnak és gyermekeiknek se-
gítettek főleg ruházkodási gond-
jaik enyhítésében!
Ez elsősorban a jóérzésű helyi 
lakosok önzetlen segítőkészsé-
gével valósulhatott meg!
Sokat köszönhetünk azonban az 
Abádszalókhoz kötődő embe-
reknek is, akik tőlünk távolabbi 

helyeken élnek, de szívükben őr-
zik a hely szellemét és jótékony 
adományokkal segítik a rászoru-
ló lakosokat.
Érkezett adomány Budapestről, 
Tomajmonostoráról, Hollandi-
ából, Székesfehérvárról, Tisza-
derzsről, Pázmándról, Kisköréről, 
mintegy 25 esetben.
Minden Tisztelt Adományozónak 
köszönőlevélben köszönjük meg 
önzetlen támogatását, melyet 
karácsonyra eljuttatunk részük-
re.
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A tűzoltóállomáson 
jártunk

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy az alsó 
tagozatos munkaközösség színházlátogatást 
szervez bérletes gyermekelőadásokra. Ebben 
az évben az egri Harlekin Bábszínház műsorára 

esett a választás. A négy bemutatót tartalmazó 
bérlet árát és a buszköltséget a szülők fi zetik. A 
tanév elején meghirdetett színházlátogatásra 
42 gyermek váltott bérletet. Minden alkalommal 

van olyan gyermek is, aki csak egy adott előadást 
szeretne megnézni. Pedagógusaink nemcsak a 
gyermekek körében népszerű szabadidős prog-
ram szervezésében, hanem lebonyolításában is 
részt vesznek. Minden alkalommal három tanító 
néni kíséri a csoportot. A színházlátogatás a szó-
rakozás mellett jó lehetőséget nyújt arra, hogy 
tanulóinkat megismertessük a közlekedés, a 
színházban való viselkedés és a buszon történő 
utazás szabályaival. 
Az idei tanév első előadásán Harlekin kalandja-
iban gyönyörködhettek gyermekeink. Diákot és 
felnőttet egyaránt elbűvölt a bábszínház aulája, 
az ott dolgozók közvetlen viselkedése. Nemcsak 
a felújított épületet sikerült gyermek közelivé 
varázsolni, hanem az előadást is, hiszen szinte 
megérinthettük a szereplőket, akik a közönséget 
is bevonták játékukba. 
Úgy gondolom minden „bérletes” nevében 
mondhatom, hogy szép emlékezetes előadást 
láthattunk. S hamarosan következik a folytatás 
is, hiszen december 19-én Sárkányölő Krisztián 
kalandjait tekinthetjük meg.

Iskolánkban az előző évekhez hasonlóan a 
2012/2013-as tanévben is beindult a Harmó-
nia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
keretén belül a kézműves képzés. 
Azonban az előző tanévektől eltérően a fel-
ső tagozatos tanulók mellett, az alsó tago-
zatosok is bekapcsolódhattak a munkába. A 
művészi képzésen túl, a régi hagyományokat 
követve, ezután is be kívánunk kapcsolódni 
különböző pályázati kiírásokba, ezzel is to-
vábbnövelve mindkét intézmény hírnevét.
2012. november 12-én és 13-án a helyi tűz-
oltóállomást látogattuk meg, egy, a tűzoltók 
életéről szóló rajzpályázat kapcsán. Megnéz-
tük az irodát, ahová a hívások érkeznek be, 
felpróbálhattuk a speciális ruházatukat, ami 
füstszagú, de nem gyullad meg, sőt a hatal-
mas tűzoltóautóba is beülhettünk. 
Külön köszönettel tartozok Kormos Attila és 
Pataki László tűzoltóknak, akik nem csupán 
körbevezettek minket és betekintést enged-
tek munkájukba, de látható tapasztalattal 
kezelték a kisebb és nagyobb korosztályba 
tartozó gyerekeket is. (Nem véletlenül volt 
hagyománya a tűzoltó szakköröknek és ver-
senyeknek sem.)
Az élményektől felbuzdulva a tanulók nagy 
elszántsággal vetették bele magukat a mun-
kába. Az elkészült művek hol drámaiak, hol 
kedvesek lettek. Igyekeztek élethűen vissza 
tükrözni az átélteket azt, hogy ők milyennek 
látták a tűzoltók életét. Reméljük az elkészült 
művek a pályázaton jól szerepelnek.

Pálfi Veronika  tanárnő

Sáfár Lászlóné

SzínházlátogatásSzínházlátogatás
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Halloween parti az iskolában
A Halloween ősi kelta ünnep, az angol Halloween szó szerinti fordításban a Mindenszentek  

All Hallows) előtti estét jelenti.

Magyarországon a Halloween a 2000-es évek elején kezdett elterjedni, és azóta a mi iskolánk-
ban is hagyománnyá vált az angolt tanuló diákok körében. Kovácsné Gál Ildikó és Sáfár Mária 
tanár nénik segítik a szervezést. Ilyenkor mindenki beöltözik valami félelmetes jelmezbe. 
Csapatokat alkotunk, amiknek Halloweenhoz kapcsolódó neveket adunk. Csapatnévtáblákat 
készítünk, félelmetes töklámpákat faragunk, rémisztő, de fi nom nasikat sütünk. Halloween-i 
verseket, dalokat tanulunk angolul és azokat csapatonként bemutatjuk. Kedvenc játékunk az 
„iskola megmentése a szörnyektől”, volt amikor boszik, szellemek lepték el az iskolát, az idén 
pedig a zombikkal kellett megküzdenünk. A mi osztályunkból minden évben szinte teljes 
létszámmal részt veszünk ezen a bulin, és mindig nagyon jól szórakoztunk. 
Reméljük, hogy a középiskolában is lesznek ilyen rendezvények.

Sokat hallottam már a felsősök Halloweeni bulijáról 
és már alig vártam, hogy én is részese legyek.
Először nevet kellett választanunk. Mi voltunk a „Vampires”.  A fi úkkal az 
utolsó pillanatban készítettük el a sminket,  ami szerintünk jól sikerült.  A bu-
lira sütit is kellett vinni, mert az is pontot ért.  Az első feladat zombikeresés 
volt, ehhez be kellett járni az egész sulit. Itt mi nyertük a legtöbb pontot. 
Ezen kívül még sok, érdekes és vicces játékban vehettünk részt. Az utol-
só volt a legmurisabb: a tök adogatás zenére. Végül jól záródott a verseny. 
Mi nyertünk. Nagyon jól telt el a délutánom.

Szalai Attila 5. a

Hazafi Tímea Petra 8. b

Az első HalloweenomAz első Halloweenom
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Foci hírek
hely csapatnév mérk. gy. d. v. lőtt gól kapott gól pont

1. NAGYIVÁNI KSE II. 12 12 0 0 52 11 36 
2. TISZAGYENDAI KSK 12 6 2 4 35 23 20 
3. JÁSZJÁKÓHALMI KSE 12 5 4 3 22 18 19 
4. JÁSZDÓZSA SE 12 6 0 6 28 31 18 
5. TÓSZEG KSE 12 5 3 4 29 23 18 
6. KENGYEL LSE 12 4 3 5 25 33 15 
7. ABÁDSZALÓKI SE 12 4 2 6 16 26 14 
8. CSERKESZŐLŐI SE 12 3 2 7 11 23 10
9. KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK 12 2 4 6 18 25 10
10. FC JÁSZSZENTANDRÁS 12 3 0 9 16 39 9 

Tabella  felnőtt

hely csapatnév mérk. gy. d. v. lőtt gól kapott gól pont

1. JÁSZDÓZSA SE 12 10 1 1 68 13 31
2. NAGYIVÁNI KSE II. 12 9 1 2 55 19 28
3. TÓSZEG KSE 12 9 1 2 45 17 28
4. ABÁDSZALÓKI SE 12 5 3 4 34 28 18
5. KENGYEL LSE 12 5 2 5 38 29 17
6. JÁSZJÁKÓHALMI KSE 12 5 1 6 24 22 16
7. KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK 12 4 2 6 30 45 13
8. FC JÁSZSZENTANDRÁS 12 3 1 8 26 35 10
9. CSERKESZŐLŐI SE 12 2 0 10 10 51 6
10. TISZAGYENDAI KSK 12 1 2 9 27 98 5

Tabella U19 (ifj úsági)

UTÁNPÓTLÁS
U7 – U9 – U11 korosztályú csa-
pataink az Egyesületi Bozsik 
Program Kunhegyesen meg-
rendezett három őszi tornáján 
talán az utóbbi 2-3 év legered-
ményesebb  teljesítményét nyúj-
tották – köszönhetően a lelkes 
és rendszeres edzésmunkának. 
Itt helyezésekről nem tudunk 
beszámolni, hiszen ebben a já-
tékrendszerben hivatalosan nem 
vezetik a mérkőzések eredmé-
nyeit, nincs eredményhirdetés, 
a tornák végén minden csapat 

minden korosztályából a legjobb 
játékosokat emelik ki a rendez-
vény zárásakor. 
Az intézményi Bozsik Program 
5 csapatos körzeti döntőin az 
abádszalóki gyermekek a követ-
kező eredményt érték el:
I. korcsoport (U9)  -  1. helyezés
II. korcsoport (U11) -  2. helyezés

Pál Mariann

Fotók: Egyesületi Bozsik Program 
U9 korosztály

Bozsik Kupadöntő
2012. november 15-én az Abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola tornatermében ke-
rült megrendezésre a Magyar Labdarugó Szövetség Bozsik Gyermek Intézményi Program 
városkörzeti, őszi labdarugó döntője. A tornán a mi iskolánk IV. korcsoportos leány csapata II.; 
a IV. korcsoportos fi ú csapata III. helyezést ért el.
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Kyokushin Karate Klub – Abádszalók

A Kyokushin Karate tradicionális és egyben 
forradalmian új küzdősport, harcművészet, 
mely már világszerte óriási népszerűségre 
tett szert. Tiszteletre, önfegyelemre nevel, 
hagyományos értékeket tartja elsődleges-
nek, mint a család, a tisztelet, az udvariasság, 
a hűség. Nagyon kemény sport, erőkaraténak 
is nevezik. Az életre készít fel, és nagyszerű 
harcosokat, embereket nevel.
Hazánkban negyven éve van jelen. Tiszafüre-
den 30 éve foglalkozunk vele. Az Abádszalóki 
csoportunk immár három éve működik. Lét-
száma változó, jelenleg 27 gyermek és felnőtt 
edz és versenyezik a csoportban. Bár nem első-
sorban versenysport, vannak versenyeink, ahol 
már a szalóki gyermekek is képviselik klubun-
kat, településüket, iskolájukat, Abádszalókot.

Kizárólag országos és nemzetközi versenye-
ken indítjuk versenyzőinket. A 2012. Évben 
pl. Pócs Péter Európa Kupa 6. helyezett, Gál 
Ágnes Országos és nemzetközi versenyeken 
többszörös első helyezett, Magyar Bajnok, 
Gál Erika Nemzetközi versenyeken első he-
lyezett, Ratkai Zoltán nemzetközi versenyen 
második helyezett.
Sok gyermek most készül első versenyére, és 
decemberben, 2013-ban még több versenyző 
képviseli Abádszalókot ezeken a versenyeken.
A versenyzéshez anyagi forrásra van szük-
ségünk, melyet támogatók, önkormányza-
tok, alapítványok révén keresztül szeret-
nénk megszerezni. A kapott összegeket 
utazási és versenyzéssel kapcsolatos költ-
ségekre, illetve sporteszközök beszerzésé-
re kívánjuk fordítani. 
Kérjük, amennyiben lehetőségük engedi, 
támogassák egyesületünket, hogy sok tehet-
séges és szorgalmas gyermek juthasson el 
ezekre a versenyekre, öregbítve ezzel városa, 
iskolája, egyesülete hírnevét.
Segítsük valóra váltani az álmaikat!

Szanyi Attila
Egyesületi elnök, klubvezető

Egészségvédelmi hét az Abádi ÓvodábanEgészségvédelmi hét az Abádi Óvodában November hónap az egészség védelme 
jegyében telt el óvodánkban. A gyerme-
kek tevékenységei, játékai két héten át az 
egészséges életmódról szóltak
Eljött hozzánk a védő néni, a fogorvos néni, 
a fodrász. Volt vérnyomásmérés, családi 
torna, táncház, piaclátogatás, vásároltunk a 
zöldségesnél, a drogériában. Ettünk egész-
séges gyümölcs - és zöldségsalátákat, sü-
töttünk tököt, ittunk egészséges ivólevet, 
limonádét, melyekkel a szülőket is megkí-
náltuk. 22-én pedig a hagyományainkhoz 
híven FUTOTTUNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT.

Ilona óvó néni
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KÖZHASZNÚSÁGI 
JELENTÉS

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (Kht.) 19. § (5) 
bekezdése alapján a közhasznú szervezet köteles a (2) bekezdés 
szerinti közhasznúsági jelentést a tárgy évet követő évben legkésőbb 
június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság 
számára elérhető módon közzétenni.

Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány
(5241. Abádszalók, Deák Ferenc út 12.)

adószáma: 18832701-1-16
közhasznúsági jelentése

2011. év
Számviteli beszámoló:
Bankszámla 2011. évi nyitó egyenleg: 872.767.- Ft
Elkülönített számla egyenlege (2 hónapra lekötött) 607.890.- Ft
Pénztár egyenleg: 0
Nyitó egyenleg összesen: 1.480.657.-Ft
  
Bankszámla 2011. évi záró egyenleg:  483.185.- Ft
Elkülönített számla megszüntetésre került évközben 0
Pénztár egyenleg: 0
Záró egyenleg összesen:  483.185.-Ft
- ebből saját tőke:  50.000.-Ft
 
Bevételek:
NAV-tól SZJA 1 %-ának fogadása: 405.289.- Ft
Elkülönített /lekötött/ betét  615.644.-Ft
Banki kamat jóváírás: 8.459.- Ft
Összesen: 1.029.392.- Ft

Kiadások:
Beteg gyermekek gyógykezeltetésének támogatása (20 fő):  145.000.- Ft
Szociálisan rászorult tanulók kollégiumi
étkezési térítési díjának kiegyenlítése (3 fő):   30.000.- Ft
A tanulásban, a sportban, és a kulturális tevékenységben 
sikeres, tehetséges tanulók támogatása (8 fő):  115.000.- Ft
Nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek
élelmezésének támogatása (162): 1.110.000.-Ft
Banki jutalék költség terhelés: 3.100.- Ft
Banki zárlati díj terhelés:  1.800.- Ft
Egyéb költség/nyomtatvány, tintapatron, posta/  6.320.-Ft
Összesen: 1.411.220.-Ft

A célszerinti tevékenységre felajánlott SZJA 1 %-a 76.087.-Ft-al csök-
kent az előző évhez viszonyítva.

Közhasznú tevékenység rövid tar talmi beszámolója:

• Alapítvány működési területe: Abádszalók Város közigazgatási 
területe.
• Célszerinti tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-ának c) pont, 
2., 10., 11. pontjaiban felsorolt közhasznú tevékenységek körébe 
tar toznak: szociális tevékenység, családsegítés, gyermek- és ifjúság-
védelmi feladatok ellátása, hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése. 
• Alapító Okiratba foglalt céljainak eleget tett:
-   Szociális helyzeténél fogva rászorult, különösen nehéz anyagi 
körülmények között élő általános és középiskolás korú gyermekek, 
valamint felsőfokú intézmény nappali tagozatán továbbtanuló fiatalok 
eseti segélyezése,
-   Súlyos betegségben szenvedő és sérült gyermekek gyógyítta-
tásának, gyógykezeltetésének esetenkénti elősegítése,
-   A tanulásban, a sportban, és a kulturális tevékenységben sikeres, 
tehetséges gyermekek támogatása. 

Vagyonának kezelését  a 7 tagú kuratórium, az ellenőrzését a 3 tagú 
bizottság   ellenszolgáltatás nélkül, szabadideje terhére végzi. Fizetett 
alkalmazottja nincs, tevékenysége az éves munkatervére épül.  
• Az év során a kuratórium és az ellenőrző bizottság 2 ülést tar tott, 
melyen a megjelenés mindenkor határozatképes volt.
• Pályázati felhívást tett közzé a vissza nem térítendő támogatás 
elnyerésére. / A pályázati keret: 1.400 e Ft felhasználását ezen jelentés 
kiadás tételei részletesen tar talmazzák./ A támogatás összege mini-
mum 5 e Ft, maximum 25 e Ft/fő/év. 
• Az év során támogatásban részesült 110 családból 190 gyermek. 
Részükre kifizetésre került pénzbeli támogatásként : 370 e Ft, természe-
tbeni támogatásként: 1.030.-Ft. A támogatás átlaga családonként 
12.700.-Ft, gyermekenként 7.370.-Ft.
• Propaganda tevékenységet végez az SZJA 1 %-os felajánlás 
fogadására.
• A közalapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat.
• Hitelállománya nincs.
• Közüzemi költsége nincs.
• Esedékessé vált tar tozása nincs a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az 
önkormányzati adóhatóság, vagy egyéb szervezet felé.
• Adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett.

Abádszalók, 2012. november l8.

Közalapítvány Kuratóriuma

Kedves Várandós Édesanyák!
Lehetőség van részt venni szülésfelkészítő 
tanfolyamon.
Tanfolyam helyszíne: Ember Mária Városi 
Könyvtár
Tanfolyam időpontja: november-december 

• Témakörök: várandósság, szülés, szoptatás
• Emellett vendégelőadóktól lehet az alábbi-
akat meghallgatni:
1. alkalom Krio Intézet előadása a köldökzsi-
nórvér levételről, mellyel számos betegségen 
segítő őssejtek nyerhetők 
2. alkalom Homeopátia a mindennapokban 
(2012. nov.28-án 16 óra) Dr. Farkas Béla szü-
lész-nőgyógyász szakorvos és felesége Dr. 
Juhász Zsuzsanna gyermekszakorvos, home-
opátiás szakértő tartja kiemelve a várandós-
ság, szülés, szoptatás, gyermekkor időszakát.
3. alkalom Babamasszázs 2012.12.05-én Tóth   
Mária védőnő tart róla ismertető előadást, 
bemutatót
4. alkalom Karcagi kórház szülészeti osztá-
lyának szervezett látogatása december első 
hete
A változás jogát fenntartjuk!

Pataki Szilvia
védőnő

Idén első alkalommal hirdette meg gyerme-
keknek szóló közös pályázatát az Astellas 
Pharma, a Házi Gyermekorvosok Országos 
Egyesülete és a Magyar Gyermekorvosok Tár-
sasága. A 6-14 éves korosztályba tartozókat 
arra kérik, rajzolják meg, mutassák be doktor 
nénijükkel, doktor bácsijukkal kapcsolatos 
legkedvesebb történetüket, s derüljön ki 
ország-világ előtt, kik a legkedvesebb gyer-
mekorvosok Magyarországon. 
„Az Astellas Gyermekrajz Pályázat a 2012-es 
Év orvosa pályázat kísérőjeként született meg. 
A nemes versengés életre hívásával legfőbb 
célunk az volt, hogy a gyerekek munkáján, 
igyekezetén keresztül közösen hívjuk fel a 
társadalom fi gyelmét nagyszerű gyermek-
gyógyászainkra. Magunk is tapasztaljuk, hogy 
naponta ezernyi gyermek fordul meg külön-
féle gyógyintézményekben és remél tőlünk 
mielőbbi gyógyulást. Az a bizalom, amely az ő 
szemükben ott csillog, mindnyájunk számára 
erőt és biztatást jelent. Fejet hajtunk minden 
pályázó gyermek előtt, aki érzéseit, köszöne-
tét, gondolatait rajzolva, vagy egyéb techni-

kával papírra veti és bizalmával ilyen módon 
is kitüntet bennünket.” – nyilatkozta Dr. Bada-
csonyi Szabolcs, a Szent Margit Kórház főigaz-
gatója, a pályázati zsűri elnöke. 
Az Astellas Gyermekrajz Pályázatra alkotá-
sokat 2013. január 3-án éjfélig lehet postára 
adni. A szervezők kérik a pályázó gyermeke-
ket és szüleiket, hogy mielőtt a pályamunkát 
beküldenék, a pályázati felhívást fi gyelmesen 
olvassák el.  
A beküldött munkákat január elején hét-
tagú zsűri értékeli és választja ki közülük a 
döntőbe továbbjutókat. A zsűri tagjai: Dr. 
Badacsonyi Szabolcs, a Szent Margit Kórház 
főigazgatója, a Gyermekgyógyászati Tovább-
képző Szemle című szaklap szerkesztőbizott-
ságának elnöke (a zsűri elnöke), Bartos Erika, 
a Bogyó és Babóca mesesorozat szerzője 
(zsűritag), Dr. Dolowschiák Annamária házi 
gyermekorvos (zsűritag), Dr. Gárdos László, a 
Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtit-
kára (zsűritag), Lukács Katalin, a H2O Online 
(Webbeteg.hu és a Kamaszpanasz.hu portá-
lok kiadója) ügyvezető igazgatója (zsűritag), 
Varga Edit, az MTVA híradósa (zsűritag), vala-
mint Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermek-
kórház főigazgatója (zsűritag). 

A pályázattal kapcsolatos információk a követ-
kező címeken tekinthetők meg:   
www.astellasazorvosokert.hu/astellas_gyer-
mekrajz_palyazat
További információk: Morva Gábor pályázati 
programvezető • Tel.: (1) 9200 620, Fax: (1) 700 
1620, Mobil: 06 30 330 3000
www.facebook.com/astellas.azevorvosa  
E-mail: gyermekrajz@astellaspalyazat.hu
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Kutyatartók figyelem!
A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint még egy hó-
napjuk van az ebek tulajdonosainak arra, hogy az állatokat egyedi 
azonosító chippel megjelöltessék. 2013. január 1-jétől már hatályos 
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kor-
mányrendelet módosítása, amely az európai elvárásoknak megfelelő-
en előírja a négy hónaposnál idősebb kutyák megjelölését. Ennek ér-
telmében egy rizsszem méretű elektronikus szerkezetet úgynevezett 
transzpondert ültetnek a kutya nyakába. A chip beültetéséért legfel-
jebb 3500,- Ft-ot lehet kérni a műveletért. Aki ezen kötelezettségének 
nem tesz eleget felelősségre vonható, megbírságolható. 
Kérem a kutyatulajdonosokat, hogy a beültetés érdekében keressék 
fel állatorvosukat!

Ballagó László
jegyző

Ilyenkor ősszel egyre többször számíthatunk a köd megjelenésére, 
mely balesetveszélyes helyzeteket teremthet, ezért kérjük, fogadják 
meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait. 
A köd okozta kedvezőtlen hatások a járművezetők előtt jól ismertek. 
Ennél a veszélyforrásnál elsősorban a sebesség helyes megválasztá-
sára, a világítási és előzési szabályok betartására hívjuk fel a fi gyelmet. 
A legtöbben sajnos nem vagyunk elég körültekintőek és a sebesség 
csökkentése nélkül közelítjük meg a ködös, ködfoltos területeket, 
majd ott pánikszerűen fékezünk, meglepve ezzel a mögöttünk közle-
kedőt, akinek ilyenkor már ritkán van lehetősége a megállásra.
Az ilyen jellegű balesetek megelőzhetők, amennyiben a ködös szakasz 
kezdetét észlelve, még a jól belátható úton csökkentjük a sebességet. 
A féklámpa felvillantásával igyekezzünk fi gyelmeztetni a mögöttünk 
haladókat, kerüljük a hirtelen fékezést és természetesen ilyen esetben 
azonnal kapcsoljuk be a világítást- sűrű ködben pedig, ha van: a köd-
lámpát. Így talán nem csak a súlyos baleseteket, hanem a kisebb, ám 
annál több bosszúságot okozó koccanásokat is sikerül elkerülni. 
Ne feledjék, mindenkit hazavárnak!
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk !

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei rendőr-főkapitányság 
PR- és Kommunikációs Csoport

Veszélyes 
köd

A Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület 
2012. december 31-én 18,00 órától

A Művelődési Házban vacsorával egybekötött

SZILVESZTERI MULATSÁGOT
rendez.

Vacsora: aperitif, marhalábszár pörkölt tarhonyával, savanyúság 
vagy bőrös malacsült, dinsztelt káposzta, tört burgonya

éjfélkor: virsli vagy lencsefőzelék sült tarjával
A zenét a Party Trió szolgáltatja.

Belépő: 3.500,-Ft/fő
Tombola értékes nyereményekkel!

A rendezvényen büfé nem működik! 
Italt, süteményt igény szerint mindenki hozzon magával!

Jegyelővétel és előzetes asztalfoglalás december 20-ig 
az alábbi telefonszámokon 

Kocsis Jánosné  06/20-445-8586, Sáfár Lászlóné 06/20-563-6784 
Nagy Józsefné (Irénke) 06/30-291-8161
Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség!

MeghívóMeghívó
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Téli ünnepek a Kovács Mihály Általános Iskolában

December 1. 
Abádszalóki Nyugdíjas Klub a meghívott 
nyugdíjas klubok részvételével hagyomá-
nyos Mikulás bált rendez

December 3. 10-12-óráig 
Vegyes iparcikk vásár

December 5. 8-15 óráig 
Egészségvédelmi termékbemutató

December 6. 14-16-óráig 
Vegyes iparcikk vásár

December 7. 15 órától 
Kreatív klub Kovrig Dóra irányításával: gom-
bokból kép ragasztása 

December 12. 9-11-óráig 
Vegyes iparcikk vásár

December 14. 15 órától 
Ünnepi smink elkészítésének fortélyai

December 17. 9-12-óráig 
Vegyes iparcikk vásár

December 20. 14 órakor 
Hagyományos 35 mm-es fi lmvetítés:  
Karácsony Arthur

December 21. 9-12-óráig 
Vegyes iparcikk vásár

December 22. 14 órától 
Karácsonyfadísz és karácsonyi ajándékké-
szítés gyermekeknek, a szülőknek városunk-
ról készült fi lmek vetítése

December 31.
Szilveszteri mulatság

Az Abádi Benedek Művelődési Ház decemberi programjai

18

2012. november 29 – december 21. „ Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek. 
Megszáll egy titkos gyönyörű igézet 
Ilyenkor decemberben ”

/ Juhász Gyula /

1. hét:
1. 1. Projektindító iskolagyűlés
 2012. november 29. 
1. 2. Beszélgető kör: az advent
 2012. november 30.  
1. 3. Mikulás váltó sportverseny: 
- felső tagozat  2012. december 3. 
- alsó tagozat   2012. december 4.
- óvoda – 1. osztály 2012. december 5.
1. 4. Jön a Mikulás
- 4. osztályosok műsora az óvodásoknak
 2012. december 6.
1. 5. Mikulás buli az osztályokban 
 2012. december 6.

2. hét:
2. 1. Karácsonyi hangverseny 
 2012. december 13.
 Luca napi játszóház
 2012. december 13.
2. 2. Csere – bere délután
 2012. december 14.

2. 3. „ Menjünk együtt Betlehembe”
 2012. december 14.

Karácsonyi népszokások 

3. hét:
3. 1. Karácsonyi vásár
 2012. december 17 – 20.
3. 2. Kiállítás az aulában
 2012. december 18 – 21.
3. 3. Filmvetítés
 2012. december 20.
3. 4. Szépen terített ünnepi asztalok 
kiállítása
 2012. december  21.
3. 5. Projektzáró rendezvény 
 2012. december 21. 
 - Iskolai karácsonyi ünnepség
 - Értékelés 

Hamarosan megjelenik az Abádszalóki Nyár 2013. évi programfüzet!
Hírdetési felületek megrendelése és információ:

Tisza-tó Strand Nonprofi t Kft. 
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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

Anyakönyvi hírek

ELHUNYTAK: 

SZÜLETETT:

Sörös László István  64 éves
Penti Károly  60 éves
Patkó Istvánné Radócz Anna  90 éves
Burai Ildikó  44 éves
Bohács István  67 éves
István Imre  46 éves

Ádám: Gyenes Eszter és Szabó Szabolcs
Máté Viktor: Dányi Zsuzsanna és Kiss Viktor
Hanna Luca: Vizi Anita és Lányi József
Zoltán Rikárdó: Farkas Zsanett és Ökrös Zoltán
Fanni: Halas Enikő és Turczer Gábor
Benedek: Szabó Beáta és Réti József
Adrienn: Mester Éva és Fátyol Sándor

Anyakönyvi hírek

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

masszázs, masszázs, 
manikűr, pedikűr, manikűr, pedikűr, 

műkörömépítés, szoláriumműkörömépítés, szolárium

December 20. 15.00 óra

Karácsony Arthur

Abádi Benedek Művelődési Ház

A pályázati támogatásból finanszírozott filmvetítést 
az általános iskolás gyermekek szervezett formában, 

ingyenesen tekinthetik meg.



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete • Felelős kiadó: Abádszalók Város Jegyzője • Főszerkesztő: Szekrényes István • Design, typográfi a: ADG Stúdió Kft.

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

Kedves Abádszalókiak!
Az önkormányzat és intézményei, a helyi egyházak, a civilek és a lakosság összefogásával 

szervezett városi karácsony  immár hagyományos ünnepség a településünkön.
Mottónk: „Legyen szebb a gyermekek karácsonya”.

Szeretnénk ezen az ünnepen - amely 2012. december 23-án 16 órakor az Abádi Református 
Templomkertben kerül megrendezésre - 14 éves korig, minden gyermeket megajándékozni.

Biztosan akad az Önök háztartásában feleslegessé vált, de még más gyermek számára hasz-
nálható, nekik örömet okozó könyv és játék (társasjátékok, plüssök, kirakók, puzzle-k, ba-
bák, kisautók, rajzeszközök, kreatív eszközök, építőjátékok, sportfelszerelések, zenei cd-k, 

mesefi lmek, stb.). 
Ezeken kívül szívesen fogadunk egyéb ajándék felajánlásokat is. 

Felajánlásiakat napközben a bölcsődében, az óvodában vagy az iskolában adhatják le. Dec-
ember 1-je után pedig a Református Egyháznál 16-18 óra között.

Ha inkább anyagilag támogatná ezt a nemes kezdeményezést, azt is megteheti. Ezen fel-
ajánlásaikat az Abádszalóki Szállásadók és Vendéglátók Közhasznú Egyesülete számlaszá-

mára: 70100107-11086301 várjuk.  A befi zetés közlemény rovatába kérjük feltétlenül tüntes-
se fel a „Gyermekek karácsonya” jeligét.

Összefogással, közös erővel így biztosan szebbé tesszük gyermekeink karácsonyát! 
Nagy örömet okozna mindannyiunknak a megajándékozott 

gyermekek boldogsága a szeretet ünnepén! 
Információ: 06/20-950-62-66

Az önkormányzat és
szervezett vár

Szeretnénk ezen az ü

Kiadja: Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete • Fele
A szerkesztőség 
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