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Március 15
megünneplése városunkban

A rendkívüli időjárásra tekintettel az 
1848/49-es Forradalom és Szabad-
ságharc 165. évfordulója alkalmából 
rendezett városi ünnepséget 10 órai 
kezdéssel a Városháza dísztermében 
tartottuk meg.
A Himnusz közös éneklése után Szűcs M. Sán-
dorné református lelkész mondott ünnepi 
beszédet.
Az ünnepi műsorban a HAT SZÍN VIRÁG Óvo-
da óvodásainak, a Kovács Mihály Általános és 
Művészeti Iskola tanulóinak műsorát tekint-
hettük meg. A Csillaghúr Népdalkör 1848-as 
népdalokat adott elő.
A Szózat eléneklését követően került sor a 
koszorúk elhelyezésére a Kossuth-szobornál.
Abádszalók Város Önkormányzatának és in-
tézményeinek nevében Kovács Mihály polgár-
mester valamint Kasza Gábor alpolgármester,
a Katolikus Egyházközség és a Református 
Egyházközség nevében Ferencz Károly espe-
res és Szűcs M Sándorné református lelkész 
közösen helyezett el koszorút.
A Kovács Mihály Általános Iskola és Művé-
szeti iskola nevében Darócziné Polyák Ibolya 
intézményvezető helyttes  és Tóth Tibor kép-
viselő,
a Városvédők Társasága nevében Csató-Hor-
váth Andrea és Balogh Gyula
a Fidesz Helyi Szervezete nevében Boldogh 
István és Boldoghné Szamák Éva,
Jobbik Helyi Szervezete nevében Kozár Lász-
ló elnök és Kozárné Kupai Ilona helyezett el 
koszorút.
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Ünnepi beszédem első felében felidéztem 
összefoglalóan a 165 évvel ezelőtti esemé-
nyeket, mely történések ma is megdobog-
tatják szívünket.  Az 1848/49-es forradalom 
mai üzenete az abádszalóki református lel-
kipásztor szemszögéből.

1. Bátorság és nemzeti összetartozás ünnepe.
Nem vagyunk másodrangú nemzet a föl-
dön, de Európában sem. Nem kell senkitől 
bocsánatot kérnünk, hogy élünk! Sőt en-
gedélyt sem kell kérni, hogy „magyarok 
szeretnénk lenni”, hogy mi is szeretnénk 
megélni nemzeti identitásunkat. Elég volt 
abból a lelkiségből, mely így gondolkodik 
„bocsánat, hogy én is élek!” Miért? Mert 
bennünket is Isten teremtett, Neki tet-
szett, hogy ide, Európa közepébe adjon 
otthont számunkra!
Mint nemzet összetartozunk: országhatá-
rainkon belül, és a körülöttünk lévő orszá-
gokhoz csatolt, magyar nemzet részeivel, 
hiszen ugyan az a vér folyik ereinkben, 
ugyanaz a vérszerződés köt össze: Árpád 
fiai vagyunk.
Országhatárainkon belül egy nemzethez 
tartozunk akkor is, ha különböző módon 
gondolkodunk: így vagy úgy, a biblia Iste-
nében hívő, vagy különböző filozófiákat 
vallók, jobb vagy bal oldalian gondolko-
dók. 
Látnunk kell, hogy gyermekeinknek, uno-
káinknak a jövőt nekünk, ma élő nemze-
déknek kell biztosítani. Legyen egyetlen 
kérdésünk: mint sáfárok, akiknek számot 
kell adni sáfárságukról, azaz a nekünk 
adott történelmi időszakban megtet-
tünk-e mindent Kárpát-medencei jövőjü-
kért? Az 1840-s évek fiai hazafiakká lettek, 
ők megtették, akár életük odaáldozásával 
is azt, amit a nemzet akkor, és ott a jövő ér-
dekében kimondatlanul is várt tőlük. Ezért 

olyan maradandó és szívet melengető, 
lelkileg legmélyebb ünnepünk március 15.

2. Változtatás igénye, változtatni akarók
Akkor, a Habsburg önkényuralom elleni 
változtatás igénye volt a kihívás. Ma: „a 
magyarság féltése, egyben a haza szere-
tete erőszakos nacionalizmus nélkül” (He-
gedüs Lórántról megemlékező beszédből 
idézet) teszi sürgős feladattá a változtatás 
harcát.
Bajaink (diagnózis): értékválság, nemzet 
tudat hiánya, korszellem, kettős mérce al-
kalmazása. Közömbösség, megvezetés, za-
vart keltés, uszítás, megszállni, törni, zúzni. 
Megosztásra, ellenségeskedésre törekvés, 
a káosz érdekében. Kiknek jó ez, és mi a 
céljuk ezen erőknek?
Örök igazság: „nincs olyan rejtett dolog, 
ami le ne lepleződnék, és olyan titok, ami 
ki ne tudódnék”(Mt. 10: 26). A biblia figyel-
meztetése mindenkinek szól: „mert mind-
nyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk 
a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki 
megkapja, amit megérdemel, asszerint, 
amit e testben cselekedett: akár jót, akár 
gonoszat.”(II. Kor. 5:10). Tehát féljük azt, 
akinek hatalma van arra, hogy „a lelket 
is, meg a testet is el tudja pusztítani a 
gyehennában”(Mt. 10:28)!
„Kulturnemzetté” válás egyetlen útja, vi-
lágos jövőkép: az ÉRTÉK, az ÖRÖK ÉRTÉK 
visszaállítása. Tudatosan értékről, és nem 
értékekről kívánok szólni. Mai kór „paran-
csoló szükséglete”, megmaradásunk itt, a 
Kárpát-medencében, de a megöregedett 
„vén Európa” számára is, az egyetlen út 
ugyan az, amit első királyunk, ISTVÁN ki-
rály megfogalmazott: KRISZTUS! Visszaál-
lítani az Örök Isten által kijelölt utat, me-
lyet végrendeletében a TÖRVÉNYBEN tárt 
a népek elé (10 Parancsolat). Így a házas-

ság, mint egyetlen férfi és egyetlen nő, a 
Teremtő és Megváltó Isten színe előtt tett, 
szövetség esküje. A család: mint a gyerme-
kek számára egyetlen biztonságot adó, és 
nevelő ereje viszi előre a nemzetet. Céltu-
datos életre nevelés eszköze lehet az is-
kolai hit- és erkölcstan órák visszaállítása, 
mely által lehetőséget kapnak gyermeke-
ink, kikről így szól az Evangéliumban Jézus 
„engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy 
hozzám jöjjenek a kisgyermekek”(Mt. 
19:14), olyan életfelfogás meglátására, 
mely során, Isten, embertárs, felebarát, 
munka becsülete, a beszéd tisztasága, tisz-
tesség, újra érték lesz. Nem elég elhatároz-
ni, meg kell valósítani, ezért elvárásunk 
úgy az egyházi, mint világi vezetőink felé, 
hogy magukon kezdjék! Lényük tükrözze 
azt, ami célt felmutatnak „a ti beszéde-
tekben az igen legyen igen, a nem pedig 
nem”(Mt. 5:37).

3. Törvény előtti egyenlőség, közös teher-
viselés, nemzeti bank, a magyar katonákat 
ne vigyék külföldre, ma is megfontolandó 
kívánalmak. 
Szükséges úgy munkálkodni, hogy a nem-
zet érdeke legyen előtérben más érdekek, 
és más célok ellenében. Ez harcot, küzdel-
met jelent. 
Tehát szükség van a hívő közösségek 
imádságaira, a jóakaratú emberek által 
nyújtott támogatásra.
Legyen hát áldás minden igyekezeten, 
mely a 48-as forradalom szellemiségét 
munkálja a 21. század második évtizedé-
ben nemzetünk jövője érdekében!
Köszönöm, hogy meghallgattak, elmond-
hattam ezen gondolatokat!
És köszönöm egy kedves, nyugdíjas Tanár 
néninek a segítségét!

Szűcs M Sándorné lelkipásztort

Tisztelt megemlékezők!
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Testvértelepülések Abádszalókon

Átvette kinevezési okmányát Varga Mihály, 
az új nemzetgazdasági miniszter

2013. március 8-án Abádszalókra érkezett városunk mindkét testvér-
településének a küldöttsége: lengyelországi barátaink Rzepiennik 
Strzyżewski községből érkeztek Kazimierz Fudala polgármester úr 

vezetésével, míg erdélyi testvéreink Backamadarasról látogattak el 
hozzánk; a delegáció vezetője Turbák Zoltán polgármester úr volt.
A péntek esti baráti, kötetlen egyeztetést követően szombaton mind-
két küldöttség részt vett az immáron hetedik alkalommal megrende-
zett Tiszator böllérfesztiválon. A vendégeink végigjártak minden por-
tát, végigkóstolták a hagyományos disznótor minden finom ételét.
Vasárnap az Abádi Református Templomban megtartott ünnepi isten-
tiszteleten Koncz László Ferenc, a Backamadarasi Református Egyház 
lelkipásztora szolgált. Az ünnepi istentiszteletet a lengyel himnusz, 
azt követően a székely himnusz végül pedig a magyar himnusz zárta.
Barátaink a rendezvényt követően egész életre szóló élményekkel 
gazdagodva térhettek haza.
Március 21-én egy abádszalóki delegáció látogat Lengyelországba, 
a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából megrendezett ünnep-
ségsorozatra, melynek tiszteletbeli védnökei Bronisław Komorowski, 
a lengyel köztársasági elnök és Áder János, köztársasági elnök.
Az alábbi fotók az abádszalóki pillanatokat örökítették meg.

2013. március 8-án Varga Mihály, térségünk országgyűlési képviselője 
átvette nemzetgazdasági miniszteri kinevezési okmányát Áder János 
köztársasági elnöktől a Sándor-palotában.
Varga Mihály kinevezését a Nemzetgazdasági Minisztérium élére 
március elsején javasolta Orbán Viktor miniszterelnök.
Varga Mihály az első Orbán-kormány idején, 2001 januárjától 2002 
májusáig - a jegybankhoz távozó Járai Zsigmond utódaként - pénz-
ügyminiszter volt. A jelenlegi kormányban 2012. június 2-ától tárca 
nélküli miniszterként az Európai Unióval és a Nemzetközi Valutaalap-
pal (IMF) zajlott tárgyalásokat irányította.
Abádszalók lakossága és Abádszalók Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete nevében tisztelettel gratulálunk a miniszteri kineve-
zéshez!
Miniszter úr felelősségteljes munkájához sikert, erőt és jó egészséget 
kívánunk!
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Szerződéskötés a szennyvízberuházás kivitelezőivel 

Tisztelt Abádszalókiak!
Ezúton nagy tisztelettel jelentem a város lakosságának, hogy 2013. 
február 21-én részt vettem az Abádszalók-Kunhegyes közös szenny-
víztisztító projektjének megvalósítására irányuló kivitelezői szerző-
dés ünnepélyes keretek között történő aláírásán.
A szerződés megkötésével minden akadály elhárult a kivitelezés 
megkezdése elől. A kivitelezők képviselői már abádszalóki telephe-
lyet, irodát keresnek, és a kiviteli tervek elkészültével a konkrét mun-
kálatok is hamarosan megkezdődnek. A kivitelezés ütemezéséről a 
Műszaki Iroda folyamatos tájékoztatást fog adni a megvalósítással 
érintett szakaszok lakosainak.

Tisztelt Lakosok! 
Az alábbiakban az Abádszalóki Hírnök hasábjain is szeretném közzé-
tenni a szerződéskötéskor elmondott köszöntőmet:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Cégvezetők! Kedves Vendégeink!
Utoljára 2012. szeptember 15-én találkoztunk az Abádszalók-Kun-
hegyes Közös szennyvíztisztító beruházás alapkőletételén. Régóta 
vártuk már azt a pillanatot is, hiszen jó néhány esztendeje húzódik 
Abádszalók és Kunhegyes modern kori történetének talán legna-
gyobb beruházása.
Ezúton szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek az ál-
dásos munkáját, amellyel eljuthattunk a mai napig. Köszönet illeti a 
két település önkormányzatainak a képviselőit, a projekten dolgozó 
szakemberek munkáját, a víziközmű társulatokat és természetesen a 
türelmes lakosokat!
Továbbá - azt gondolom - hálás köszönettel tartozunk Magyarország Kor-
mányának is! Ugyanis a kormányzat eltökélt a vidék támogatásában és 
ez a mi projektünk támogatását is jelenti. A napokban több kormányzati 
döntés is született, amelynek pozitív hatása van a mi térségünkre illetve a 
szennyvíztisztító-projektünkre:
A szabad vállalkozási zónák települései között 1. helyen szerepel 
Abádszalók, a 406. helyen pedig Kunhegyes.
A kiemelt jelentőségű ügyek alapját képező szennyvíz-elvezetési és 
- tisztítási beruházások között szerepel az Abádszalók-Kunhegyes kö-
zös szennyvíztisztító beruházás is.
A ma reggeli hír pedig, hogy a kormány központi felügyelet alá von 
58 szennyvízberuházást. Egyértelmű és világos a szándék: „A központi 
akarat képes lehet felgyorsítani az adminisztrációt, leküzdeni a bürok-
ratikus akadályokat.” 
Úgy vélem, hogy a mai szerződéskötést követően felgyorsulnak az 
események, hiszen ez az összefogásunk célja, ez mindannyiunk aka-
rata: a beruházás mielőbbi megvalósítása.

Kovács Mihály polgármester

Szociális célú városrehabilitáció Abádszalókon Közösségi közlekedés fejlesztése Abádszalókon
Önkormányzatunk pályázatot 
nyújtott be az Észak-alföldi Ope-
ratív Program ÉAOP-5.1.1/A-12 
Szociális célú városrehabilitáció 
című pályázati konstrukcióra. A 
projekt városunk egy akcióterüle-
tének komplex fejlesztését céloz-
za meg, melynek alapvető célja a 
leromlott, leszakadó városrész le-
romlását okozó folyamatok meg-
állítása és megfordítása. A célte-
rület „magját” a „Zug” rész alkotja, 
melyhez kapcsolódnak különböző 
fejlesztési tevékenységek. 
A jelenleg hiánypótlási szakasz-
ban álló projekt tartalma a teljes-
ség igénye nélkül:
- Közösségi szolgáltatóház kiala-
kítása az iskola „A” épületében, 
környezetének rendezése parko-
sítással, térburkolat építéssel, ját-
szókert létesítésével,
- Kölcsey utca, Csaba köz, Thököly 
utca közterület szélesítése, ivóvíz 
hálózatának, továbbá burkolt út-
jainak és járdáinak kiépítése, 

- Piactéren ~200 m2-es csarnok 
létesítése
- Kerékpárút és parkolók építése az 
István király utca Deák Ferenc utca - 
Szivárvány utca közötti szakaszán
- A volt egészségházban két bérla-
kás felújítása,
- A régi rendőrségi épület felújí-
tása és átalakítása, a Rendőrség 
áttelepítése céljából,
-  Térfigyelő kamerarendszer ki-
építése,
A fentebb felsorolt infrastrukturá-
lis fejlesztéseken túl a közösségi 
szolgáltatóház udvarán kialakítás-
ra kerülő rendezvénytéren úgy-
nevezett soft-elemek is megvaló-
sulnak, melyhez eszközbeszerzés 
során hangtechnikai berendezé-
sek beszerzése is tervezett. 
A hiánypótlást követően április folya-
mán kerül sor a pályázatunk értéke-
lésére, azonban támogatási döntést a 
pályázati eljárásrend figyelembe véte-
lével csak nyár elejére várunk. 
A beruházás összértéke 377,4 mFt.

2013. január végén vállalko-
zási szerződéskötéssel zárult 
a Tiszafüredi Kistérség Több-
célú Társulás és a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. konzorciuma 
által megvalósításra kerülő 
ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0003 
azonosítószámú „Közösségi 
közlekedés fejlesztése a Tisza-
füredi kistérség településein” 
projekt közbeszerzési eljá-
rása. Abádszalókon a kunhe-
gyesi székhelyű 4ÉK Kft. fog-
ja kivitelezni a 15 autóbusz 
megálló rekonstrukciót.
A helyközi, illetve a helyi 
autóbusz-közlekedést figye-
lembe véve minden megálló 
helyen autóbuszváró sziget, 
illetve fedett buszváró épül 
a megközelítéshez szükséges 
járdakapcsolatok létesítésé-
vel. A fedett buszvárók két 
méretben készülnek, igazod-
va a várható forgalomhoz, 
így 8,8 m2-es alapterülettel 
épülnek a temetőnél, a Vas-

bolt előtti két megállóhelyen, 
a Füredi úton, továbbá az 
Ezüstkalász utca végén, míg 
5,7 m2-es megállót építenek 
az István király utcán, a Balas-
si Bálint utcán, az Ezüstkalász 
utca elején, a Bem utcán to-
vábbá a Széchenyi utcán lévő 
megállókban.
A temetőnél, illetve a Füredi 
úton az országos közút mel-
letti két-két megálló eseté-
ben az autóbuszöblök teljes 
rekonstrukciója is megtörté-
nik. 
Jelenleg a kiviteli tervdo-
kumentációk készítése fo-
lyik, azonban a munkálatok 
várhatóan még tavasszal 
elkezdődnek és július vé-
gén fejeződnek be. A projekt 
eredményeként egy korszerű 
autóbuszmegálló hálózattal 
gazdagodik településünk.
Az abádszalóki beruházás 
összértéke kb. 40 mFt.
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelete 

3/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelete 

A gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának és 
térítési  díjának megállapításáról szóló többször 
módosított 2/1995. (III. 01.) rendeletének módosí-
tására

1. §
(1) A rendelet l. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: „ A vállalkozó részére fizetendő té-
rítés mértékét az étkeztetés nyersanyagköltségét 
és a szülő által fizetendő térítési díjakat az alábbiak 
szerint állapítja meg:
Vállalkozó részére fizetendő térítési díjak:
Óvoda                      Nyersanyagnorma Ft          Rezsiköltség Ft            Összesen  Ft 
Tízórai 54 42 96
Ebéd 182 142 324 
Uzsonna 56 44 100
Összesen 292 228 520 

Az elfogadott rezsiköltség 78 %. A díjak ÁFA-t nem 
tartalmaznak.

Iskola                       Nyersanyagnorma Ft            Rezsiköltség Ft           Összesen Ft

Tízórai 51 43 94
Ebéd 235 197 432
Uzsonna 51 43 94
Összesen 337 283 620
 Az elfogadott rezsiköltség 84 %. 

Szülők által fizetendő térítési díjak Ft/nap

 Jelenleg Javasolt
 Nettó Nettó
 Ft Ft           
Óvoda 272 292  

Napközi 316    337
Menza 220 235
A díjak ÁFA-t nem tartalmaznak.

2. §
(1) E rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba. Ki-
hirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) Ezzel egyidejűleg a 20/2010. (XII.30.) sz. rende-
let hatályát veszti. 

Abádszalók, 2013. január 31.

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

az önkormányzat 2013. évi válságköltségvetésé-
ről
Abádszalók Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
a Helyi Önkormányzatok adósságrendezési eljárá-
sáról szóló 1996. évi XXV. törvény előírásai alapján, 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvényben megfogalmazott 
pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a Képvise-
lőtestület 101/2012.(XI.29.) számú, az önkormány-
zat 2013. évi költségvetési koncepciójáról elfoga-
dott határozatában foglaltak figyelembe vételével, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. §. szabályai alapján az önkormányzat 
2013. évi válságköltségvetéséről az alábbi rendele-
tet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA
1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre, 
annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkor-
mányzat által fenntartott költségevetési szervekre, 
végzett feladatokra, a Közös Önkormányzati Hiva-
talra, az általa fenntartott költségvetési szervre és 
végzett feladatokra.

2. §. 
(1)  Az önkormányzat önállóan működő és gazdál-
kodó intézménye az Abádszalóki Közös Önkormány-
zati Hivatal.
(2)    Önállóan működő intézmények:
1.) Gondozási Központ 
   Abádszalók, Kossuth L. út 6/1.
2.)  Hat Szín Virág Óvoda   
   Abádszalók, Kölcsey F. út  4.
3.)  Ember Mária Könyvtár   
   Abádszalók, István Király út 13/1.

4.)  Bölcsőde   Abádszalók, Kossuth L. út 6
(3)  Egyéb feladatok, melyek részletezését és besoro-
lását a 17. sz. melléklet szerint összeállított CÍMREND 
tartalmazza.

3. §.
(1)  A képviselő-testület az önkormányzat – bele-
értve a fent részletezett költségvetési szerveket – 
2013. évi válságköltségvetésének
a.)     bevételi főösszegét 733.522  ezer Ft-ban, 
 b.)     kiadási  főösszegét 768.547  ezer Ft-ban, 
c.)     35.025 ezer Ft hiánnyal állapítja meg.  

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
4. §.

(1)  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési be-
vételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhal-
mozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet 
tartalmazza az állami hozzájárulást a 7. sz. melléklet 
részletezi.
(2)  Az Önkormányzat Képviselőtestülete az általa 
beszedett idegenforgalmi adót, valamint, az ehhez 
kapcsolódó üdülőhelyi feladatok támogatása jog-
címen biztosított központi forrást idegenforgalmi 
célú kiadásaihoz rendeli felhasználni. 
(3)  Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 
17. sz. mellékletben meghatározott címek 2013. évi 
bevételeit összesítetten a 8. sz. melléklet, részletei-
ben a 9-15 sz. mellékletek tartalmazzák.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5. §.

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadá-
si előirányzatait a képviselő-testület a következők 
szerint határozza meg, melyet részleteiben a 2. sz. 
melléklet tartalmaz:

Működési kiadások előirányzata összesen:                  
767.293  ezer Ft
Ebből: 
- személyi jellegű kiadások 243.970   ezer Ft
- szociális hozzájárulási adó 65.228 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások  274.143   ezer Ft
- szociális jellegű feladatok 110.305   ezer Ft
- átadás kistérséghez 7.575   ezer Ft
- átadás nonprofit szervezetnek 30.052   ezer Ft
- átadás központi  költségvetésnek  29.460   ezer Ft       
- egyéb pénzbeli juttatások 63    ezer Ft
                     
Tartalék:   6.497 ezer Ft
   
(2)  A képviselő-testület az önkormányzat költség-
vetési szervei működési kiadásait kiemelt előirány-
zatonként a 8. sz. melléklet, valamint részleteiben a 
9-15. sz. melléklet szerint állapítja meg.               
(3)  Az önkormányzat felhalmozási célú kiadása ösz-
szesen 1.254 ezer Ft, melyből: 
- 1.105 ezer Ft első lakáshoz jutók támogatása
-    149 ezer Ft céltartalék
(4)    Európai uniós támogatással megvalósuló fej-
lesztést költségvetésünk nem tartalmaz. 

III. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK
6. §.

(1)  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérle-
gét a 3. sz. melléklet szemlélteti.
(2)  Az önkormányzatnak több éves kihatással járó 
feladata nincs, hitelállománnyal nem rendelkezik.
(3)  A működési és felhalmozási célú bevételek és 
kiadások alakulását külön bemutató mérlegét a 4. 
sz. melléklet szemlélteti.
(4)  Az Önkormányzati Hivatal költségvetését rész-
leteiben a 15. sz. melléklet mutatja be.
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(5)  Az önkormányzat 2013. évi bevételei között elő-
ző évi pénzmaradvánnyal nem számol.
(6)    Az általános tartalék 6.497 ezer Ft, céltartalék 
149 ezer Ft. 
(7) Az önkormányzat a családsegítő és gyermek-
jóléti feladatainak ellátását 2008. január l- től  kez-
dődően a tiszaszentimrei székhelyű Tiszafüred 
Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja útján biztosítja, melynek működéséhez 
2013. évre 5.041 ezer Ft támogatást biztosít. 
(8) Kistérségi Társulási Keretek között történt a 
belső ellenőrzési feladatok ellátása is.  2013. évben 
azonban a Társulás ezt a feladatot nem végzi, így ön-
kormányzatunk önállóan köt szerződést a korábban 
is belső ellenőrzési tevékenységet végző vállalko-
zóval. A 2013. évi belső ellenőrzési tervünk megál-
lapításáról szóló 92/2012. (XI.13.) képviselőtestületi 
határozat 2. pontja ennek megfelelően módosul. 

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET
7. §.

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat létszám-
keretét 2013. január 1-i állapot szerint 125 főben ál-
lapítja meg, a 8. sz. mellékletben foglalt költségveté-
si szervenkénti részletezésben, közfoglalkoztatottak 
nélkül.
(2)    Ezen belül köztisztviselői létszám 20 fő. A köz-
tisztviselői illetményalap összege a költségvetési  
törvényben szereplővel azonos, 38.650,- Ft 
(3)    A képviselőtestület a köztisztviselői cafetéria 
juttatás 2013. évi bruttó keretösszegét 200 ezer Ft-
ban határozza meg.

V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VO-
NATKOZÓ SZABÁLYOK
A./ Általános szabályok

8. §.
(1)  A képviselőtestület a költségvetési hiány finan-
szírozásának forrásaként az önkormányzat előző évi 
pénzmaradványát határozza meg. 
(2)  Feladatul jelöli, hogy év közben - a pénzügyi, 
gazdasági folyamatok alakulásának függvényében - 
a költségvetési hiány finanszírozásának forrásaként 
élni kell az önkormányzati fejezeti tartalékból a he-
lyi önkormányzat működőképessége megőrzéséhez 
adható kiegészítő támogatás igénylésével. 

9.§.
(1)  Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi 
és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2)  A költségvetési rendelet (előirányzatok) mó-
dosítása és a költségvetési hiány finanszírozásáról 
szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatás-
körébe tartozik.

B./  Az önkormányzat és az intézmények kap-
csolata, a gazdálkodás rendje

10. §.
(1)  Valamennyi intézmény, és szakfeladat tekinte-
tében a gazdálkodási, számviteli, adózási feladato-
kat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2)   Az önállóan működő intézmények a személyi 
juttatások és járulékok előirányzataival  önállóan 
rendelkeznek.
(3)  Intézménybe telepített munkaügyi információs 
rendszerrel az alábbi intézmények rendelkeznek:
- Gondozási Központ
- Hat Szín Virág Óvoda 
(4)  Intézményi kifizetés - a jóváhagyott elemi 
költségvetés keretein belül - az intézményvezető 
kezdeményezésére, kötelezettségvállalási engedély 
alapján, a polgármester, illetve a jegyző utalványo-
zása és a pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével tel-
jesíthető. 
Mindezek betartása mellett - az adósságrendezési 
eljárás ideje alatt minden kifizetéshez a pénzügyi 
gondnok ellenjegyzése szükséges.
(5)  A Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetés 
elfogadását követő 30 napon belül valamennyi in-
tézmény részére kiadja a részletes költségvetését. 
Az előirányzatok teljesítéséről negyedévente tájé-
koztatást ad részünkre.

 C./  A költségvetés végrehajtása
11. §.

(1)  A képviselőtestület a költségvetés végrehajtása 
során 
- a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása, 
- a működőképesség folyamatosságának, biztosítása,
- a fejlesztési, lehetőségek kihasználása érdekében
az alábbi intézkedéseket rendeli el:
l./  A bevételi pozíció javítása, a működési költsé-
gek csökkentése érdekében minden területen élni 
kell a pályázati lehetőségekkel.
2./  A helyi adóbevételek növelése érdekében:
• Folyamatosan végezni kell a magánszemélyek 
kommunális adójának ellenőrzését belső adat-
egyeztetés formájában
• Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2013. év-
ben is végezni kell az idegenforgalmi szálláshelyek 
helyszíni ellenőrzését.  
Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói enge-
déllyel nem rendelkezők feltárása, valamint a nyári 
idegenforgalmi beléptetés rendszerének tovább fej-
lesztésében való hatékony közreműködés.

3./. Az egyéb saját bevételek növelése érdekében
• Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell ké-
szíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bér-
leti díjának emelésére.
• A Gondozási Központ térítési díjainak felülvizs-
gálatát, módosítását a jogszabályi előírások szerint 
el kell végezni.
• Szigorú, következetes behajtási munkával – 
szükség szerint külső szervezet igénybe vételével 
– biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű 
behajtását a bevételek teljes körénél.  
4./ Minden területen a szigorú, következetes takaré-
kosság elvét kell követni:
• A bérjellegű költségek csökkentése érdekében 
valamennyi intézményre és feladatra vonatkozóan 
folyamatosan érvényesíteni kell azt az elvet, misze-

rint új dolgozó felvételekor munkáltatói döntésen 
alapuló bér nem állapítható meg, a meglévő mun-
káltatói döntésen alapuló béreket pedig soros előlé-
péseknél ki kell futtatni
• A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordí-
tani a társult önkormányzatokkal történő pénzügyi 
elszámolásra, a kintlévőségek alakulására. Ezen be-
lül is kiemelten kell kezelni Tiszabura település pénz-
ügyi helyzetének alakulását
5./ A képviselőtestület a költségvetésben óvodape-
dagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset 
kiegészítés jogcímen tervezett 2,6 millió Ft fedeze-
tének zárolását rendeli el későbbi intézkedésig.
6./ Kiemelt figyelmet kell fordítani az új önkormány-
zati törvényben, az államháztartási törvényben, 
egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási 
rendeleteikben meghatározott feladatok határidő-
ben történő végrehajtására. 
7./ A jelenleg kistérségi társulási keretek között 
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
további feladatellátásáról (kistérségi, önálló) az év 
során döntést kell hozni.
8./ Folytatni kell a tárgyalásokat az Összevont Orvosi 
Ügyelet működtetésének átalakításáról, keresve a 
legoptimálisabb, költségtakarékos megoldást. 
9./ A képviselőtestület megbízza az önkormányzat 
tulajdonát képező Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-t az 
-  idegenforgalmi, turisztikai feladatok további foly-
tatása mellett - az alábbi önkormányzati kötelező 
feladatok ellátásával, 2013. január 1-től kezdődően:  
1) Faluház és népviseletbe öltöztetett babák mú-
zeumának működtetése
2) Közművelődési és sport tevékenység lakossági 
és idegenforgalmi igények szerinti ellátása.
Fentiek végrehajtására 2013. évben 30 millió Ft for-
rást biztosít részére. 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. §.

(l)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi gazdálkodás so-
rán kell alkalmazni. 
(2)  A rendelet kihirdetéséről, a végrehajtásban ér-
dekeltekkel való megismertetésről a jegyző gondos-
kodik.
(3)  Abádszalók Város Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:
1 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 
2013. évre tervezett bevételei
2 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 
2013. évre tervezett kiadásai 
3 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 
2013. évi költségvetési mérlege
4 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 
2013. évi működési és felhalmozási célú, valamint 
finanszírozási célú kiadásainak és bevételeinek be-
mutatása
5 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 
adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásá-
nak felső határa
6 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 
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által 2013. évre átengedett közhatalmi bevételek
7 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 
2013. évre tervezett központi költségvetési forrásból 
származó bevételei jogcímenként
8 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 
2013. évi költségvetése (intézményi, feladatonkénti 
részletezésben)
9 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 
feladatainak 2013. évi elemi költségvetése
10 sz. melléklet Gondozási Központ Abádszalók 
2013. évi elemi költségvetése
11 sz. melléklet Hat Szín Virág Óvoda Abádszalók 
2013. évi elemi költségvetése
12 sz. melléklet Ember Mária Könyvtár Abádszalók 
2013. évi elem költségvetése

13 sz. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi elemi költségvetése
14 sz. melléklet Bölcsőde Abádszalók 2013. évi ele-
mi költségvetése
15 sz. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi kiadásai
16 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 
2013. évre tervezett szociálpolitikai feladatai 
17 sz. melléklet Címrend 
18 sz. melléklet Abádszalók Város Önkormányzat 
likviditási terve 2013. évre

I. számú melléklet Abádszalók Város Önkormány-
zat működési és fejlesztési célú bevételeinek és ki-
adásainak 2013. évi mérlege 

II. számú melléklet Abádszalók Város Önkormány-
zat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve
III. számú melléklet Abádszalók Város Önkormány-
zat által biztosított 2013. évi közvetett támogatások-
ról

Több éves kihatással járó döntésből eredő kötele-
zettségeink 2013. évben és az azt követő években 
nincsenek. 

Abádszalók, 2013. március 13.

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

Abádszalók Város Képviselő-testületének

4/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelete 

Abádszalók Város Képviselő-testületének Abád-
szalók Város nemzeti vagyonáról szóló 11/2012. 
(VI. 01.) rendeletének módosításáról

1. §.
(1) A Rendelet 18. §-a hatályát veszíti. 

(2) A Rendelet 23. §. (1) bekezdése az alábbiakra 
változik:
Ezen Rendelet kihirdetése utáni napon lép hatályba. 

2. §. 
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Abádszalók, 2013. március 13.

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

Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

2013. január 7-i  ülésén hozott határozatai – rövidített formában

2013. január 31-i  ülésén hozott határozatai – rövidített formában

2/2013. (I. 07.) számú Képviselő-testületi határo-
zat: 2013. évi tűzifa támogatás odaítéléséről
Abádszalók Város Képviselő-testülete a beterjesz-
tett lista alapján elfogadja Abádszalók lakosainak 
2013. évi tűzifával történő szociális ellátását. 

3/2013. (I. 07.) számú Képviselő-testületi határo-
zat: Abádszalók – Tomajmonostora Közös Önkor-
mányzati Hivatal létrehozásáról
Abádszalók Város Képviselő-testülete Közös Ön-
kormányzati Hivatalt tart fenn Tomajmonostora 
Községgel, Abádszalók Város székhellyel, a kör-
jegyzőség létrehozásáról szóló megállapodásban 
foglaltakat továbbra is fenntartja. A Közös Önkor-
mányzat elnevezése: Abádszalóki Közös Önkor-
mányzati Hivatal. 

4/2013. (I. 07.) számú képviselő-testületi határozat 
Az állami tulajdonba visszaszállt abádszalóki terü-
letek ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülé-
sének kérelméről.
Abádszalók Képviselőtestülete kéri, hogy az ál-
lami tulajdonba visszaszállt Abádszalók DNY-i 
közművesítetlen, beépítetlen területek (hrsz.: 
5904-6603) ingyenes átruházással Abádszalók 
Város Önkormányzata tulajdonába átkerüljenek 
az alábbiak ismeretében: - a jelenleg is szántóként 
használt területen az 2011 évi CLXXXIX Tv.13.§. (1) 
bek. 12. pontjában előírt helyi önkormányzati fel-
adatként helyi közfoglalkoztatást szándékozunk 
megvalósítani „Közfoglalkoztatási mintaprojekt 
mezőgazdasági alprojektje” keretében, - a tulaj-
donba adás érdekében felmerülő költségek meg-
térítését az önkormányzat vállalja. A szerződés alá-
írására a polgármester kap felhatalmazást. 

5/2013. (I. 07.) számú képviselő-testületi határozat 
Az állami tulajdonába került abádszalóki 3014/1 
hrsz. ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
kerülésének kérelméről.
Abádszalók Képviselőtestülete kéri, hogy az állami 
tulajdonba került Abádszalók 3014/1 hrsz. „Táborhely” 
megnevezésű ingatlan ingyenes átruházással Abád-
szalók Város Önkormányzata tulajdonába átkerüljön 
az alábbiak ismeretében: az ingatlanon az 2011 évi 
CLXXXIX Tv. (Ötv.) 13.§. (1) bek. 13. pontjában előírt he-
lyi önkormányzati feladatként turizmussal kapcsolatos 
feladatot szándékozunk megvalósítani, valamint az 
épület konyhai funkcióját kihasználva az Ötv. 13.§. (1) 
bek. 8. pontjában előírt szociális ellátáshoz tartozó köz-
étkeztetést itt szándékozunk megoldani. A tulajdonba 
adás érdekében felmerülő költségek megtérítését az 
önkormányzat vállalja. A szerződés aláírására a polgár-
mester kap felhatalmazást. 

7/2013. (I. 31.) számú képviselő-testületi  határozat 
Vis maior pályázat benyújtásáról
Abádszalók Város Képviselő-testülete ülésén úgy ha-
tározott, hogy a vis maior támogatás címen támogatá-
si igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Jégkár Abádszalókon 
Helye: Védekezés Abádszalók teljes belterülete
A védekezési költségek fedezetét az önkormányzat 
részben tudja biztosítani.

A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költ-
ségvetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igény-
bejelentés benyújtására.

8/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi határo-
zat: a 2012. január 1. napján a TISZA-VÍZ Vízterme-
lő Kft tulajdonában lévő vízi közmű vagyon 2013. 
január 1. napján az ellátásért felelős önkormány-
zat tulajdonába kerüléséről

Abádszalók Város Önkormányzata a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva 
egyetért azzal, hogy
-  a 2011. évi CCX. törvény 79.§-a szerint a TISZA-VÍZ 
Kft azon kötelezettségét, mely szerint a 2012. január 1. 
napján a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft tulajdonában lévő 
vízi közmű vagyon 2013. január 1. napján az ellátásért 
felelős önkormányzatok tulajdonába kerüljön. 
- az Abádszalók közigazgatási területén lévő 
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

2013. február 14-i  ülésén hozott határozatai – rövidített formában

2013. március 13-i  ülésén hozott határozatai – rövidített formában

10/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi ha-
tározat: Abádszalók Város Önkormányzata 
2013. évi válság- költségvetésének beterjesz-
téséről. 
Abádszalók Város Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a 2013. évi válság-költségvetés benyújtását, 
egyben utasítja az előkészítőket, hogy a jelenleg 
még nem ismert, illetve vitatott kondíciók isme-
rete után, de március 15-ig terjesszék ismételten 
a képviselő-testület elé a 2013. évi válság-költ-
ségvetés elfogadására. 

11/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi ha-
tározat: A Közös Önkormányzati Hivatal létre-
hozásáról és fenntartásáról szóló megállapo-
dás jóváhagyásáról.
Abádszalók Város Képviselő-testülete ezen hatá-

rozatával jóváhagyja és elfogadja a beterjesztett 
megállapodást, a Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról és fenntartásáról. 
12/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi ha-
tározat: A Közös Önkormányzati Hivatal Alapí-
tó Okiratának elfogadásáról.
Abádszalók Város Képviselő-testülete ezen hatá-
rozatával jóváhagyja és elfogadja a beterjesztett 
Közös Önkormányzati Hivatal Módosító Okiratát 
és egységes szerkezetű Alapító Okiratát.

13/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi ha-
tározat: A Gondozási Központ magasabb veze-
tői pályázat elbírálásáról.
Abádszalók Város Képviselő-testülete ezen hatá-
rozatával Füleki Istvánnét 2013. március 1. napjá-
tól 2018. február 28. napjáig a Gondozási Központ 

Abádszalók, Kossuth L. út 6/b. intézmény vezeté-
sével megbízza. 

14/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi ha-
tározat: A Képviselő-testület 2013. évi munka-
tervének jóváhagyásáról.
Abádszalók Város Képviselő-testülete a 2013. évi 
munkatervét a kiegészítéssel együtt elfogadja. 

15/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi 
határozat: A két ülés között történt fontosabb 
eseményekről.
Abádszalók város képviselő-testülete a polgár-
mesternek a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszi.

17/2013. (III. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: Belső ellenőrzésről és pénzügyi ta-
nácsadásról szóló szerződés jóváhagyásáról. 
1. Abádszalók Város Képviselőtestülete szüksé-
gesnek tartja és támogatja a belső ellenőrzés-
ről, valamint a pénzügyi tanácsadásról szóló 
szerződés megkötését. 
2. A polgármestert felhatalmazza a szerződések 
aláírására. 

18/2013. (III. 13.) számú képviselő-testületi  
határozat: Vis maior pályázat benyújtásáról
Abádszalók Város Képviselő-testülete ülésén 
úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügymi-
nisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Jégkár Abádsza-
lókon 
Helye: Védekezés Abádszalók teljes belterülete

A védekezési költségek fedezetét az önkor-
mányzat részben tudja biztosítani. A testület a 
saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. A testület felhatalmaz-
za a polgármestert az igénybejelentés benyúj-
tására.

19/ 2013. (III. 13.) számú képviselő-testületi 
határozat: a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Parlagfű-mentesítési Alap”–hoz történő csat-
lakozási szándék megerősítéséről és a pályá-
zat benyújtásáról, önerő biztosításáról 
1.) Abádszalók Város Képviselő-testülete ki-
nyilvánítja, hogy 2013. évben is csatlakozik a 
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-men-
tesítési Alap”-hoz, egyben vállalja  a lakónépes-
ség-szám szerinti 10 Ft/lakos alapba történő 
befizetését.
2.) Egyetért az Alap terhére kiírt pályázat ön-
kormányzat részéről történő benyújtásával, a 
pályázatban szereplő teljes bekerülési költség 
maximum 40 %-át saját erőként biztosítja.

21/2013. (III. 13.) számú Képviselő-testületi 
határozat: A Hat Szín Virág Óvoda Alapító 
Okiratának elfogadásáról.
Abádszalók Város Képviselő-testülete ezen ha-
tározatával jóváhagyja és elfogadja a beterjesz-
tett Hat Szín Virág Óvoda Alapító Okiratot Mó-
dosító Okiratát és egységes szerkezetű Alapító 
Okiratát.

22/2013. (III. 13.) számú Képviselő-testületi 
határozat: A Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzat jóváha-
gyásáról.
Abádszalók Város Képviselő-testülete ezen ha-
tározatával jóváhagyja és elfogadja a beterjesz-
tett Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 

23/2013. (III. 13.) sz. képviselőtestületi hatá-
rozat: Az 5/2013. (I. 07.) számú képviselőtes-
tületi határozat kiegészítéséről.
Abádszalók Képviselőtestülete az MNV Zrt. ké-
résére a Füzes Kemping (3014/1 hrsz.) önkor-
mányzati tulajdonba kerülése ügyében hozott 
5/2013. (I. 07.) számú határozatát, az abban 
szereplő „turizmussal kapcsolatos feladat meg-
valósítását ” az alábbiak szerinti részletezéssel 
kiegészíti: - turisztikai tájékozódási és informá-
ciós pont üzemeltetése, - az EURO-VELO kerék-
párúthoz kapcsolódva kerékpáros pihenőhely 
működtetése, - turisztikai szálláslehetőség 
biztosítása, - a turizmus magasabb színvonalon 
történő kiszolgálása.

Abádszalók külterület 765/5 Hrsz-ú ingatlan 
10355/20710-10355/20710 m2 arányban, mely 
természetben Szennyvíztisztító-telep, Abádszalók 
Város és Kunhegyes Város Önkormányzata közös 
tulajdonába kerüljön térítésmentesen.  Az ingatla-
non elhelyezkedő műtárgyakkal együtt:
• Szennyvíztároló medence     1 db
• Kezelő épület         1 db
• Iszapsűrítő műtárgy     1 db

• Iszapszikkasztó ágy    1 db
• Fertőtlenítő medence   1 db
• Egyesített biológiai műtárgy   2 db
• Rács – homok fogó műtárgy    1 db
• Szippantott szennyvíz fogadó akna  1 db
• Hideg fekál előkészítő 38 m2      1 db
• Kerítés      623 fm
• Belső úthálózat    1 582 fm

- az önkormányzatok a tulajdonmegosztásról 
megállapodást kötnek, mely a vízi közmű vagyon 
átadás-átvételi okiratának melléklete.
- a képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, a tulajdonmegosztásról szóló megállapodás és 
a vagyon átadás- átvételéről szóló okirat aláírására. 
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Március második hétvégéjén hetedik alkalommal rendeztük meg a 
Tiszator Böllérfesztivált. Bizonyára mindenki emlékszik még a tavalyi 
Böllérfesztivál hatalmas szenzációjára, amikor is Abádszalókon nem 
volt több nap, mint kolbász! Andorkó Antal, a Görbeházi Zsiványok 
csapatának vállalkozó kedvű böllére 365 méter hosszú kolbász tölté-
sét tűzte ki céljául, mely nem csak hogy sikerült, de néhány méterrel 
(386 m lett) túl is szárnyalta azt. A kolbász végül 2012-ben, a Füzes 
Kempingben megrendezett Városi Gyereknapon lett szétosztva; 
jóízűen fogyasztották a kilátogató gyermekek és szüleik. Idén ezt a 
szenzációs színvonalat kellett megközelíteniük a rendezvény szerve-
zőinek, ami valljuk be, nem volt könnyű feladat. 
Örömmel értesítettük a rendezvény előtti hetekben a fesztivál le-
endő vendégeit, hogy a rendezvényünk fővédnöke 2013-ban  ismét 
dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr, és főtámogatónk az 
előző évekhez hasonlóan újra a Nagykun Hús Kft. Szintén örömmel 
fogadtuk, hogy önkéntesek is léptek be a Tiszator Böllérfesztivál ren-
dezői, szervezői csapatába. A szervezési munkálatok két hónappal a 
rendezvény előtt már elkezdődtek. A szervezőket Kasza Gábor alpol-
gármester úr koordinálta. Néhány héttel a rendezvény előtt már több 
ezer emberhez eljutott a fesztivál híre a fesztivál honlapján keresztül 
valamint a Facebook internetes közösségi oldalon.

A rendezvény március 8-án, pénteken vette kezdetét, a csapatok fel-
építették a portáikat, a kereskedők elfoglalták helyeiket és megérkez-
tek az erdélyi testvértelepülésünk (Backamadaras) és lengyelországi 
testvértelepülésünk (Rzepiennik Strzyżewski) delegációi.
A VII. böllérfesztiválon 20 csapat versengett „A Tisza-tó böllére” cí-
mért.  A rendezvényt nyugodtan nevezhetjük nemzetközinek, hiszen 
a tiszaderzsi csapatban svájciak is versengtek, évek óta visszajáró 
vendégünk Székelyudvarhely csapata, valamint a dorogi csapat be-
tekintést adott a sváb hurka készítésének rejtelmeibe. A visszatérő 
csapatok mellett örömmel fogadtuk az idén első alkalommal indu-
ló csapatokat, köztük az abádszalóki Lapockákat. Különösen kedves 
volt a boldogi és a nagykátai csapat számunkra, hiszen mindketten 
nívós fúvózenekari produkcióval érkeztek. Utóbbiak ágyút is hoztak 
magukkal, így kora reggel dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter úr az ágyú elsütésével nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt. Az 
állatorvosi vizsgálatok után megkezdődött a sertések kábítása, szúrá-
sa majd kiosztása a versenyző csapatok részére. A délelőtt folyamán 
katasztrófavédelmi ellenőrzést is tartottak az illetékes hatóságok a 
rendezvényen, és örömmel vettük tudomásul, hogy mindent rendben 
találtak. A hajnali ködös és a szokásosnál hűvösebb hőmérséklet után 
délelőttre kitisztult az idő és látogatói rekordot döntött a rendezvény. 
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Két színpadon párhuzamosan zajlottak a műsorok, a nagyszínpadon 
Vajtó László, a Miskolci Rádió műsorvezetője, és Ihos József (Kató néni) 
szórakoztatta a nagyérdeműt a hagyományőrző klubok, egyesületek, és 
szimfonikus zenekarok fellépései között. A közönség reggel hagymás 
vért, forralt bort, teát és pogácsát kóstolhatott a portákon, délelőttre 
elkészültek a hagyományos disznótoros étkek is. A csapatok maguk-
kal hozták településük hagyományait, így igazi ínyencségeket is kós-
tolhattunk. Többfajta hurkát, kolbászt, toros káposztát kínáltak, sőt, 
akadt olyan csapat is, aki töltött káposztát csinált, de a darált húst nem 
káposztába csomagolta, hanem kirántotta. Tepertőt és disznósajtot is 
kóstolhattunk, az édesszájúakat pedig hájas süteményekkel is kínálták. 
Több mint 70 kereskedő kínálta portékáját, szolgáltatásait, igazi vásári 
hangulat várta a portákhoz vezető úton a kilátogató vendégeket. Késő 
délután a Kiss Kata zenekar mulattatta a jóllakott közönséget, 17 órakor 
pedig sor került az ünnepélyes eredményhirdetésre.
A zsűri elnöke, Szegedi Sándor, a Nagykun Hús Kft. igazgatója idén kü-
lönleges feladattal látta el a versenyző csapatokat: göngyölt hasaalja 
szalonnát kellett készíteniük. Még a legrutinosabb zsűritagoknak sem 
volt könnyű kiválasztani melyik csapat készítette el a legjobb hurkát, 
a legjobb kolbászt, hiszen a különböző hagyományok találkozásának 
köszönhetően igazán kiélezett volt a mezőny. Végül megszületett a 

döntés: A VII. Tiszator első helyezését a szolnoki 86-os Helikopter Bázis 
csapata érdemelte ki. Második lett a nagyhegyesi Dorog-Hús Kft. csapa-
ta, harmadik helyen pedig Kisvác-Kőkapu Pintér Bandája végzett. A dí-
jakat dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr, Rentzné dr. Bezdán 
Edit megyei főjegyző asszony, dr. Bognár Lajos élelmiszerbiztonságért 
felelős helyettes államtitkár, Fazekas Szabolcs Tomajmonostora pol-
gármestere, Kovács Mihály, Abádszalók polgármestere és a zsűri tagjai 
adták át. A pálinka és pogácsa verseny is töretlen sikernek örvendett, 
mindkét versenyen nehéz dolga volt a zsűrinek, végül sikerült kiválasz-
tani a legjobb pogácsát. Az első díjat Beta Imréné, tiszanánai vajas-saj-
tos pogácsája nyerte el. A legjobb pálinka pedig Krasnyánszky Krisztián 
cigánymeggy pálinkája lett.
Az eredményhirdetés után, a megfáradt tömeg jelentős része, rengeteg 
új élménnyel gazdagodva, a szürkületre való tekintettel elindult haza.
A vasárnap a romeltakarítás napja volt, a kilátogatók megkóstolhatták 
a szíve-nyelve levest.
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóinknak a bizalmukat, a 
szervezőknek és a rendezőknek az áldozatos munkájukat. Reméljük 
mindenki jól érezte magát a rendezvényen, és hogy jövőre ismét talál-
kozunk! további fotók a 20. oldalon

A TISZATOR-ról készült filmet megtekinthetik a városi TV-n és a www.abadszalok.hu weblapon, ahol még több képet  nézhetnek meg!

Fővédnöki gratuláció
Tisztelt Szervezők! Tisztelt Böllérek!
2013. március 9-én a Tiszator böllérverseny fővédnökeként vettem 
részt a rendezvényen.
Ezen a napon a több ezres vendégsereg amellett, hogy egy remek 
program részese lehetett, csodálatos élményekkel gazdagodhatott, a 
Kárpát-medence évezredes műveltségébe, a nemzetformáló hagyo-
mányokba is bepillantást nyerhetett.
Ezúton is szeretnék gratulálni a rendezvény szervezőinek, a résztvevő 
csapatoknak, a majd’ 400 fellépőnek, akik ezt a napot felejthetetlen 
ünneppé varázsolták Abádszalókon!

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
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Tisztelgés a Nagykun hagyományok őrzője előtt.

Jász-Nagykun -Szo lnok Megyei  Rendőr - főkapi tányság köz leménye

Március 14-én, az 1848-49-as Forrada-
lom és Szabadságharc 165. évforduló-
ján vehette át „Magyarország Érdemes 
Művésze Díjat Györfi Sándor Munká-
csy,- Mednyánszki-Szervátiusz és Ma-
gyar Örökség díjas szobrászművész, 
Karcag város szülötte, Jász-Nagykun-
Szolnok megye művészeti életének 
meghatározó személyisége.
A Nemzeti Erőforrás Minisztere ezzel a díjjal 
azoknak a munkásságát ismeri el, akik a ma-
gyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka 
területén hozamosabb ideig kiemelkedő 
művészi értékeket hoztak létre. Györfi Sán-
dor - kinek neve Abádszalókon is ismerősen 
cseng – birtokában van a kiírás szerinti is-
mérveknek.
A Képzőművészeti Főiskolát 1978-ban vé-
gezte el Mikus Sándor, Somogyi József és 
Rátonyi József szobrászművészek tanítvá-
nyaiként. Szakmai kíváncsisága, mérhetet-
len tudásvágya hajtotta idegen kultúrák 
felé. Tanulmányai után bejárta Görögország, 
Olaszország, Svédország múzeumait, mű-
vésztelepeit. Közép-Ázsiában, Egyiptomban 
és az Egyesült Államokban tanulmányúton 
járt. Mindent megfigyelt, megtapasztalt, az 
archaikus korok szoboremlékei hatását saját 
karakterére formálta, megteremtve, formál-
va, alakítva ezáltal saját művészi egyéniségét.
Korán megmutatkozott művészi nagysága, 
díjai, országos, sőt országhatáron túli elis-
mertsége sem tudta kimozdítani szülőváros-

ából. Nagyon erős szálak kötik ősei földjéhez: 
paraszt és csikós ősei szellemi és tárgyi ha-
gyatéka. Műterme, öntőműhelye is Karcagon 
van, de az Alföld két városában ugyancsak 
Ő alakította ki a régi-új technika, a viasz-
vesztéses eljárás „csodakemencéit”. 1978-tól 
művészeti vezetője a Nyíregyháza-Sóstói 
Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai 
Szimpozionnak, majd 1982-től a Mezőtúri 
Alkotótelepnek. 
Korai szobrainak modelljei karcagi, nyír-
ségi, mezőtúri parasztemberek, később 
a klasszikus témák megjelenítésében új-
szerű formai megoldásokat alkalmazott. 
Érmei, plakettjei a felületek áttörésével, 
amorf alakjukkal újfajta térélményt tük-
röznek. 
Abádszalók több szálon kötődik Mű-
vész Úrhoz. Munkásságát az 1981-ben 
és 1999-ben településünkön rendezett 
kiállításain keresztül ismerhettük meg. 
1999-ben avattuk fel a II. világháborús 
emlékművet, 2000-ben a Millennium 
évében és ünnepségén Laki Kálmán 
orvos-biokémikus szobrát, 2003-ban 
könyvtárunk névadója, Ember Má-
ria író, újságíró szobrát, 2010-ben 
a Kossuth-szobrot, melyek új színt, 
szépséget, hangulatot adtak közte-
reinknek. Neki köszönhetjük a 2001-
ben alapított „Abádszalókért-díj” 
gyönyörű bronz plakettjét, melynek 
„háromtemplomos” motívuma tele-

pülésünk jelképévé vált. Györfi Sándor több 
esetben önzetlenül segítette Abádszalókot. 
Ajándéka a Kovács Mihály Általános Iskola 
előtti 48-as emlékkő. A Tiszator böllérver-
senyt a kezdetektől segíti a pálinkaverseny 
zsűritagjaként. 2012-ben egy alkotását „A 
kun-pár” című szobrát ajánlotta fel a legki-
válóbb böllérnek.
Március 15-e szellemisége méltó alkalom az 
arra hivatottak elismerésére. Györfi Sándor 
ez évben, legszebb ünnepünkön vehette 
át az „Érdemes Művész” elismerést. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy ismerhetjük, hogy 
szobrain keresztül szellemisége is jelen van 
közöttünk, hogy országunk meghatározó al-
kotóművészeként megyénkben alkot, hogy 

neve országhatáron innen és túl - ismerő-
sen cseng. Településünk lakossága és önkor-
mányzatunk nevében szívből köszöntjük a 
művészt, az alkotót, a tiszta lelkű embert, 
az Érdemes Művészt. Isten éltessen, további 
munkádhoz adjon egészséget, boldogságot, 
sok erőt!

Szivák Ilona

Személyzeti változások A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Farkas József r. ezredes, rendőrségi főtanácsos 2013. 
március 6-ai hatállyal vezetői beosztásából indokolás nélkül felmentette a Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét Halmai Ferenc r. 
alezredest, akit 2013. március 11-ei hatállyal a Tiszafüredi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával bízott meg.
Szabó Istvánné r. alezredest, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság vezetőjét 2013. március 10-ei hatállyal jelenlegi beosztásának ellátása alóli mentesítés-
sel, megbízta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat szolgálatvezetői feladatainak ellátásával.
Ugyanakkor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat szolgálatvezetőjét dr. Körei-Nagy József r. alezredest jelenle-
gi beosztásának ellátása alóli mentesítéssel, a Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának ellátásával bízta meg.
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Az iskolai fenntartóváltás tapasztalatai

Rendkívüli tanítási órán

2013. január 1-től a Kovács Mihály Ál-
talános és Művészeti Iskola fenntartá-
sát és működtetését is átvette az állam. 
Intézményünket a Kunhegyesi Tanke-
rület kapcsolja az állami központhoz.
Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján el-
mondható, hogy iskolánk napi gyakorlatában 
mindenki a saját feladatainak és kompetenci-
ájának megfelelő módon elvárható teljesíté-
sével járult hozzá az átadáshoz. Ez a bonyolult, 
összetett folyamat több szinten szerveződött. 
Az átadás-átvétel első lépcsője, meghatáro-
zott jogi környezetben a fenntartói jogok, 
működtetési feladatok átadása a tankerület, 
az önkormányzat, az iskola vezetőségének 
és ügyintézőinek összehangolt munkájával 
zajlott. Az új feladatból adódó nehézségek 
megoldásában nagy szerepet játszott, hogy a 
Kunhegyesi Tankerület munkatársai eddig is a 
közoktatásban dolgoztak nagy rálátással ren-
delkeznek az iskolai élet minden területére, az 
átadó önkormányzat munkatársai pedig saját 

szakterületük eddigi feladataiban működtek 
közre. A folyamatot meghatározó gyors és 
pontos információáramlást az első pillanatok-
tól kezdve szinte természetes módon kialakí-
totta az iskola. A folyamat második lépcsője a 
napi gyakorlat kialakítása. Szakmai oldalról a 
tankerület segíti mindennapi munkánkat, míg 
a működtetési feladatokat az eddigi kiszolgáló 
háttérintézmény a Városüzemeltetési csoport 
végzi továbbra is, igaz már külső szolgáltató-
ként. Itt is támogató együttműködésről szá-
molhatok be, nem adódott olyan problémánk, 
amiben nem kaptuk meg az eddig tapasztalt 
segítséget, legyen szó akár egy elromlott víz-
csapról, akár a Farsangi ünnepség megtartásá-
hoz szükséges, tornaterem padlózatának lebo-
rításáról. A technikai dolgozók létszámhiányát 
is az Önkormányzat segítségével pótoljuk köz-
célú foglalkoztatottak bevonásával.
Összességében elmondható, hogy megfelelő 
eljárásrendek kidolgozásával és kialakításával 
sikerül a napi feladatainkat megoldani. A fo-

lyamat azonban még nem zajlott le, vélemé-
nyem szerint egy teljes tanévet kell a hátunk 
mögött hagyni ahhoz, hogy egészében lehes-
sen elemezni a tapasztalatainkat.
Mindeközben a tanév feladataiból adódóan, 
az iskolai hagyományok és szokások alapján 
zajlik a nevelő-oktató munka. Tanulóink meg-
kapták féléves értesítőjüket, megtörténtek 
a középiskolai beíratások, tartalmas tanórán 
kívüli, diák önkormányzati rendezvények 
zajlanak. Negyedikeseink magas színvonalú, 
megható ünnepi műsorral készültek Nemzeti 
Ünnepünkre. Március végéig kell eleget tenni 
az alapdokumentumok módosításának, erről 
számos konferencia és tankerületi értekez-
let segítségével kapunk háttér információt. 
Ugyancsak március végéig kiemelt feladat lesz 
a jövő évi tankönyv rendelés lebonyolítása. 
Április hónap legfontosabb és legkedvesebb 
eseménye az első osztályosok beíratása lesz. 

Gyányiné Székely Viola
igazgató

Március 6-án a tanítást jelző csen-
gőszó nem a tantermekbe, hanem 
a tornaterembe hívta iskolánk 
tanulóit, ahol Nagy Csaba tároga-
tóművész rendkívüli órát tartott 
diákjainknak. 
Rendkívüli volt, hiszen a nemzeti 
hangszerünk, a tárogató segítségével 
emlékezhettünk II. Rákóczi Ferenc szü-
letésének 337., valamint a Rákóczi sza-
badságharc kitörésének 310. évforduló-
jára. Rendkívüli volt, mert a művész nem 
csak a hangszert szólaltatta meg, hanem 
hitelesen és mindenki számára érthe-
tően mutatta be a kort, a vezérlő feje-
delem életét. Előadását képekkel, korhű 
fegyver és ruházat bemutatásával tette 
még színesebbé. Jó volt hallgatni isko-
lánk énekkarát a Csínom Palkó előadása 
közben, hiszen azon ritka pillanatoknak 
lehettünk tanúi, amikor a kurucok hang-
szere kísértében énekelhették ezt a köz-
ismert dalt. 
A sok ismeretet nyújtó előadás egyik 
legszebb eseménye az volt, amikor zá-
rásként az 1848- 49-es szabadságharc-
ban résztvevőkre emlékeztünk, s a tá-
rogatóval közösen énekeltük a Kossuth 
Lajos azt üzente kezdetű éneket.
Köszönjük Nagy Csaba tárogatóművész-
nek a felejthetetlen perceket.

Sáfár Lászlóné
DÖK patronáló pedagógus
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Farsangi mulatság az iskolában
A vízkereszttől hamvazó szerdáig terjedő idő-
szak a mulatozás ideje volt régen és napjaink-
ban is megszakítjuk a dolgos hétköznapokat, 
hogy elűzzük a telet, a hideget és köszöntsük a 
tavasz közeledtét. Iskolánkban is hagyomány 
mulatsággal üdvözölni a kikeletet. Ebben az 
évben diákjaink február 8-án vehettek részt 
farsangi bálon. Először az alsó tagozatosok, 
majd a termet átadva a felső tagozatosok vo-
nultathatták fel színes, ötletes jelmezeiket. 
A rendezvényt az előző évben választott kar-
nevál herceg és hercegnő bevonulása és be-
széde nyitotta meg, melyet a maskarások be-

mutatkozása követett. Szinte minden osztály 
csoportos jelmezzel készült, de sokan voltak 
azok is, akik egyéni jelmezükkel bűvölték el a 
közönség soraiban megbúvó zsűri tagjait. A 
felvonulást tánc követte, de a szerencséjükben 
bízók tombolát is vásárolhattak. Az iskola fo-
lyosóján és néhány tanteremben szendvicset, 
üdítőt és süteményt vehettek azok, akik a sok 
finomság láttán megéheztek.
A délután egyik legizgalmasabb eseménye 
volt a karneválon résztvevő jelmezesek érté-
kelése. A csoportok oklevelet és tortát, a leg-
jobb egyéni jelmezesek pedig az oklevél mellé 

könyvet kaptak ajándékba. Természetesen 
egyetlen szereplő sem ment haza ajándék nél-
kül, hiszen a jókedvű emlék mellett mindenki 
egy szelet csokit is hazavihetett.
Szép és tartalmas délutánt tölthettek diák-
jaink ezen a délután az iskolában. Köszönöm 
kollégáim munkáját, a szülők támogatását, 
akik nem csak a jelmezek elkészítésében segí-
tettek, hanem adományaikkal is hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez.

Sáfár Lászlóné
DÖK patronáló pedagógus
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Nyílt nap a SÁRGARIGÓ csoportban!

FELHÍVÁS

Minden évben meghívjuk a szülőket, hogy ismerkedhessenek az óvoda hétköznapi életével.
Célunk, hogy a gyakorlatban láthassák a kompetencia nevelés megvalósulását és betekintést kaphassanak egyben a gyermekek fejlődéséről.
Ezen a délelőttön a gyerekek tavaszi virágokkal ismerkedtek, és a Március 15 -i ünnepi készülődést is láthatták a szülők.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunhegyesi Tankerülete fenntartásában működő
általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy 

a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra 
az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd) 
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, 

elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Kunhegyesi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató
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Tájékoztatásul közöljük, hogy új helyre költözött a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat; Abádon a játszótér mellett, a Vörösmarty út 
33 szám alatti új épületben fogadják ügyfeleiket.
A Gyermekjóléti Szolgálat az 1997. évi XXXI. törvényben meghatáro-
zottak alapján látja el feladatait.
E törvény szerint: „39. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyer-
mek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely 
a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”
A Családsegítő Szolgálat az 1993. évi III. szociális törvényben meg-
határozottak alapján működik. A családsegítés a szociális vagy men-
tálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Információt, tájékoztatást nyújtanak, segítő beszélgetést, családláto-
gatást, adományközvetítést folytatnak, segítséget nyújtanak ügyin-
tézéshez, csoportszervezéshez, közvetítenek egyéb ( pszichológiai, 
jogi, pedagógiai) szolgáltatások eléréséhez, problémajelző rendszert 
működtetnek.
Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 8-12 óráig, illetve előzetes egyez-
tetés alapján a megbeszélt időpontokban.

A dolgozók – a szociális munka jellegéből adódóan – munkájuk egy részét 
az ellátási területükön (családoknál, kihelyezett programokon) végzik.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes.

Füleki Istvánné

Kiss Jánosnak, a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum ügyvezető 
igazgatójának és Kovács Mihálynak, Abádszalók polgármeste-
rének egyeztetését követően örömteli megállapodásról szá-
molhat be az Abádszalóki Hírnök. Az együttműködésnek kö-
szönhetően azok a leendő vendégek, akik abádszalóki állandó 
bejelentett lakcímmel rendelkeznek, előre kijelölt napon ked-
vezményesen léphetnek be az Ökocentrumba. 
Ez az időpont 2013. április 11. 
Szeretnénk, hogy minél több abádszalóki lakos és abádszalóki 
szállásadó jusson el kedvezményesen az Ökocentrumba, hogy 
egy kellemes napot töltsenek el, illetve tapasztalatból tudják 
ajánlani a leendő kedves vendégeinek Európa legnagyobb 
édesvizű akváriumrendszerét és annak szolgáltatásait. A ked-
vezményes napon a 18 év felettiek jelképes 800 forintért lép-
hetnének be az Ökocentrumba, a 18 éven aluliak 500 forintért 
valamint a 3 év alattiak 100 forintért látogathatnák meg a lé-
tesítményt.

Új helyre költözött a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat!

„Abádszalók napja 
a poroszlói Tisza-tavi

 Ökocentrumban”

Élelmiszersegély program 2013
Abádszalók Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be - a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal által szervezett - EU Élelmiszersegély-program-
ra, melynek keretében három alkalommal összesen 1400 család 
támogatására kerülhet sor.
Az EU Élelmiszersegély program célja a nehéz helyzetben élők szá-
mára élelmiszeradományok juttatása.
Legrászorulóbb személyek közül most azok részesülhetnek élelmi-
szersegélyben, akik szociális és pénzügyi rászorultságuk alapján, 
az alábbi célcsoportok valamelyikébe tartoznak:  
• 59 éven felüli kisnyugdíjasok
• ápolási díjban,
• időskorúak járadékában részesülők
• köz gyógy - ellátási igazolvánnyal rendelkezők,
• rendszeres szociális segélyezettek,
• és foglalkoztatást helyettesítő támogatottak.

Bővebb információ és előzetes regisztráció:
Polgármesteri Hivatal Titkárság 
Tel.: (59) 355-224,
abadpohi@abadszalok.hu 

Utazzon
az Ökocentrumba!
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Szereplésünk a FEHOVÁ-n (Fegyver, Horgász, Vadász kiállí-
tás) és az Utazás 2013. Nemzetközi idegenforgalmi kiállítá-
sokon
Az utazás kiállításra 40 oldal terjedelemben, 25 ezer példányban 
megjelent az Abádszalóki Nyár 2013. programfüzetünk. 
Június 25-től augusztus 25-ig minden napra kínál programot. Elő-
szezoni, utószezoni rendezvényekkel együtt 45 nagyrendezvényt, 
fesztivált sorakoztat fel, a mindennapi disco és a heti 5 napon át zajló 
Szalóki Filmfesztivál mellett.
A böllérversseny szórólapjával már 3 helyszínen, több pultnál jelen 
voltunk a FEHOVA-n. Az Utazás kiállításon már a Tiszator anyaga mel-
lett a nyári programfüzetet is bemutattuk.
Nagy volt az érdeklődés a szolgáltatásaink iránt. Kerékpározási le-

hetőségekről, kerékpárutakról, horgászatról, gyermekek táborozási 
lehetőségeiről, hajóbérlésről, sólyázási lehetőségekről, igényes, vala-
mint olcsó szálláshelyekről, nyugdíjas csoportok kirándulási lehető-
ségeiről, húsvéti, pünkösdi programokról érdeklődtek a pultunk előtt 
megállók.
Sok hasznos szakmai kapcsolatot szereztünk, amit a nyári programok 
megújítása, a vízi sport programok szervezése és az utánpótlás neve-
lés érdekében fogunk hasznosítani.
Még Debrecenben és Miskolcon veszünk részt turisztikai szakkiállítá-
son.

Szekrényes I.

Megjelent az Abádszalóki Nyár 2013 programfüzet

Elstartolt a Start 2013 

www.abadszalok.hu

PIACTÉR II ütem
2012 őszén megújult a piactér burkolata, és új vízelvezetési rendszer lett kialakítva. A 900 m2-es dísz burkolat, megfelelő alap a terület to-
vábbfejlesztésére. A START mezőgazdasági mintaprojekt keretein belül lehetőség nyílt fedett árusító pavilonok kialakítására. Az építési tervek 
elkészültek, az engedélyeztetés folyamatban van, és az elképzelések szerint az idegenforgalmi szezon előtt befejeződik a kivitelezés, melyet a 
START mintaprojektben alkalmazott szakemberekkel végeztet el az Önkormányzat.

Csúszdapark
Ebben az évben a március 
8-a nem csak a Nőnap, és a 
Zoltán nap miatt vált emlé-
kezetessé Abádszalókon. Egy 
régóta várt kamion érkezett 
meg a messzi Törökország-
ból színes építő játékokra 
emlékeztető rakományával. 
A Tisza-tó strandon átmene-
ti helyére, a mentett oldalra 
pakolták le az új csúszda 
elemeit. Most már csak az 
időjáráson, esetlegesen az 
árvízi helyzeten múlik, hogy 
mikorra készül el az új ötpá-
lyás csúszda.
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Sportegyesületi hírek
Utánpótlás: 
A tél folyamán január-február hónapban korosztá-
lyos csapatainkkal részt vettünk a meghívásos VIII. 
Martfűi Téli Utánpótlás Teremtornán. Minden kor-
osztály számára külön hétvégén került megrende-
zésre a torna, így az U19-es korosztály mérkőzéseire 
január 12-én, az U11-re február 9-én, az U9-re feb-
ruár 16-án, az U7-re február 23-án került sor.  A 12 
csapatos tornákon 4 csoportban kerültek lejátszásra 
a mérkőzések, ahol nívós mezőnyben kellett helyt-
állnunk, ami az eredményektől függetlenül szoros 
küzdelmekben sikerült is. A tornákon ellenfeleink 
voltak pl. Martfű, Szarvas, Szolnok MÁV, Lurkó Foci-
mánia SE, Abony, Szajol, Szentmiklósi Focisuli, Kisúj-
szállás, Kengyel csapatai. 
Eredmények : 
 U7 korosztály:   7. helyezés
 U9 korosztály:   8. helyezés
 U11 korosztály:   10. helyezés
 U19 korosztály:   12. hely
Az U11-es korosztályban a Szajol KLK lett a kupagyőztes, akivel a mi 
csapatunk a csoportmérkőzés során döntetlent játszott. 

Kedves Sportbarátok, Sporttársak!
A sportegyesület működéséhez és sportfejlesztési programjának 
megvalósításához nagy segítséget jelent, ha az adója 1%-ával 
támogatja céljainkat. Adószámunk: 19866554-1-16 Ezúton is kö-
szönet mindazoknak akik a tavalyi esztendőben ilyen formában 
bennünket támogattak.

Pál Mariann
elnök

Megye III. osztály tavaszi sorsolás:

2013. április 26-án, pénteken Abádszalók város területén tavaszi lomtalanítást  
végez a REMONDIS Tisza Kft.

A lomtalanítás során csak a nagydarabos hulladékot szállítják el. 

A lomtalanítás nem tartalmazza a veszélyes hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, hűtőszekrény, TV készülék, 
festék, olaj- származékok stb.) építési, bontási törmelék elszállítását.

A zöldhulladékot (zsákos zöldhulladék, kötegelt fanyesedék) külön jármű gyűjti össze és szállítja el.

2013.03.16 szombat 15:00 ABÁDSZALÓKI SE - CSERKESZŐLŐI SE
2013.03.23 szombat 15:00 TISZAGYENDAI KSK - ABÁDSZALÓKI SE
2013.03.30 szombat 15:00 ABÁDSZALÓKI SE - NAGYIVÁNI KSE II.
2013.04.06 szombat 15:30 ABÁDSZALÓKI SE - TÓSZEG KSE
2013.04.14 vasárnap 15:30 FC JÁSZSZENTANDRÁS - ABÁDSZALÓKI SE
2013.04.20 szombat 16:00 KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK - ABÁDSZALÓKI SE
2013.04.27 szombat 16:00  ABÁDSZALÓKI SE - KENGYEL LSE
2013.05.05 vasárnap 16:30  JÁSZJÁKÓHALMI KSE - ABÁDSZALÓKI SE
2013.05.11 szombat 16:30  ABÁDSZALÓKI SE - JÁSZDÓZSA SE
2013.05.18 szombat 17:00  CSERKESZŐLŐI SE - ABÁDSZALÓKI SE
2013.05.26 vasárnap 17:00  ABÁDSZALÓKI SE - TISZAGYENDAI KSK
2013.06.01 szombat 17:00  NAGYIVÁNI KSE II. - ABÁDSZALÓKI SE
2013.06.08 szombat 17:00  TÓSZEG KSE - ABÁDSZALÓKI SE
2013.06.15 szombat 17:00  ABÁDSZALÓKI SE - FC JÁSZSZENTANDRÁS

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt 2 órával kezdődnek.
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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:

Farkas Béla János 74
Sárándi Károly 92
Berta Pálné Papp Anna 90
Zalai Jenőné Kun Ibolya 63
Ötvös Mihály 76

Nimród: Váradi Szilvia és Dobler Tibor
Tamás: Szabó Anikó és Varga Tamás
Patrícia: Zarka Alexandra és Fűtő Attila

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 Coffee Love 
csövekkel 
megújult 
szoláriumunkba!!
Gyönyörű kávébarna szín!!    
Szolibérlet akció!!    Szolikrém!!
Gyere és kóstolj bele!!

a Kata Szalonban

masszázs, 
manikűr, pedikűr, 

műkörömépítés, szolárium

 márciusi programok

 áprilisi programok

6-án 10-12-ig  Vegyes iparcikk vásár
11-én 13-16-ig  Méterárú vásár
13-án 9-11-ig  Vegyes iparcikk vásár
14-én 9- 12-ig  Egészségvédelmi Nap,  
 termékbemutató
16-án 14 órától  Fogas Horgász Egyesület közgyűlése
22-én 9-12-ig  Vegyes iparcikk vásár

2-án 9- 12-ig  Egészségvédelmi Nap,  
 termékbemutató
3-án 14-16-ig  vegyes iparcikk vásár
10-én 9-11-ig  vegyes iparcikk vásár
20-án  Derűs Alkonyat Nyugdíjas Klub   
 klubtalálkozó

Kettlebell edzés Szanyi Attila szervezésében
minden kedd és szombat  19 órától

Számítástechnika tanfolyam I. csoport  8-13 óráig
március 03, 10, 24
április 07, 14, 21

Számítástechnika tanfolyam II. csoport 16-19 óráig
március 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
április 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
édesanyánk Bernáth Mihályné temetésén megjelentek, sírjára 
virágokat, koszorúkat helyeztek el, fájdalmunkban osztoztak.

Bernáth Julianna és testvérei
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A TISZATOR-ról készült filmet megtekinthetik a városi TV-n és a www.abadszalok.hu weblapon, ahol még több képet  nézhetnek meg!


