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Miniszteri találkozó a választókerület polgármestereivel
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr április 2-án országgyűlé-
si képviselői választókörzete több polgármesterével folytatott meg-
beszélést Karcagon. Az este folyamán tájékozódott a településeket 
érintő aktuális kérdésekről. Abádszalókot érintően is számos ügyben 
sikerült egyeztetnünk, s megbeszélnünk az elkövetkezendő időszak 

teendőit. Mindegyikünk számára rendkívül hasznos volt a találkozó! 
Ezúton is köszönjük miniszter úrnak a térségünkre történő folyama-
tos odafi gyelést, az egyeztetésre történő meghívást!

Kovács Mihály
polgármester

Lerakták a Tisza-tó története legnagyobb 
vízügyi beruházásának alapkövét
2013. április 9-én Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Hor-
váth Béla, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) mű-
szaki igazgató-helyettese, a kivitelező cégek képviseletében Kocsi 
Mihály, a KÖTIVIÉP’B Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Magyar 
Csilla, Kisköre polgármestere közösen helyezték el kedden a Tisza-
tó 35 éves fennállásának legnagyobb fejlesztése, az Európai Unió és 
a Magyar Állam támogatását élvező, 6,6 milliárd forintos Komplex 
Tisza-tó Projekt alapkövét Kiskörén. A rendezvényen Abádszalókot 
Kovács Mihály polgármester képviselte.

Mi az a Komplex Tisza-tó Projekt?
A projekt és alprojektjei keretében a Tisza-tó és 
a TIKEVIR, azaz a Keleti-főcsatorna, a Nagykunsá-
gi-főcsatorna, a szarvas-kákai szivattyútelep és 
főcsatornájának, valamint a Hortobágy –Berety-
tyó árvízkapujának rekonstrukciója zajlik, kiegé-
szítve vezérélő-szabályozó rendszer kiépítésével.
A projekt eredményeképpen az Alföld vízel-
látása és vízháztartása jelentősen javulhat, 
segítve ezzel az akcióterület ökológiai egyen-
súlyának visszaállítását és a nemzetgazdasá-
gi célok elérését. A Komplex Tisza-tó Projekt 
egyik kiemelt célja a tározó ökológiai egyen-
súlya alapjainak hosszú távú megteremtése. 
A megfelelő áramlási viszonyok kialakítása 
biztosítja a Tisza-tó biodiverzitásának fenn-
tarthatóságát és a honos állatfajok populáci-
óinak növekedését.
A Tisza-tó és a főcsatornák gazdasági-tár-
sadalmi jelentőségét több aspektusból kell 
vizsgálnunk. Egyrészt a Tisza-tó vízbázis 
teremtő alapfunkciójának, az öntözővíz igé-
nyek mindenkori kielégítése a fő szempont, 
másrészt a hasznosítási módok között priori-
tást élvez a természetvédelem, az üdülés és 
az idegenforgalom. Az érintett települések és 
a hatásterület fejlődésének kulcsa a Tisza-tó 
és a hozzá kötődő vízgyűjtő csatornák fenn-
tartása és fejlesztése, minden, a területet 
érintő gazdasági-társadalmi fejlődés ennek 
mentén valósulhat meg.

Az ország talán legértékesebb mezőgaz-
dasági területei a Jászsági és Nagykunsági 
öntözőrendszer hatásterületén találhatóak. 
Az agrártermelés a térség jelene és jövője, 
melynek egyik nélkülözhetetlen feltétele a jó 
minőségű, megfelelő mennyiségű és elosztá-
sú víz rendelkezésre állása. Ugyanakkor – vagy 
talán éppen ezért – a mezőgazdasági terme-
lés kárérzékenysége a klímaváltozásra adott 
válaszként folyamatosan növekszik és ez az 
érzékenység egyaránt jellemző a víztöbblet és 
a vízhiány eseteire is.
A vízszolgáltatás elmaradása, a vízminőség 
romlása komoly károkat okozhat a térségben. 
A halastavi és a rizstelepi vízigényeket is ki 
kell tudni elégíteni rendkívüli árvízi helyzet-
ben úgy, hogy az árvízi előírások, elvárások 
maradéktalanul teljesüljenek. A beeresztő 
műtárgyakat szélsőséges üzemi körülmények 
között, extrém vízszintkülönbségek mellett is 
üzemeltetni kell annak érdekében, hogy károk 
ne keletkezzenek. A hidrometeorológiai szél-
sőségek egyre gyakoribbá válása miatt árvíz, 
zöldár idején az öntözési igények is megje-
lennek a területeken, amelyre szintén fel kell 
készülni.
A Tisza-tó mint létesítmény, véglegesen nem 
került kiépítésre, annak befejezése nem tör-
tént meg. Ezek a hiányosságok, valamint az 
elmúlt több mint 30 éves időszak üzemelési 

tapasztalatai alapján olyan beavatkozások 
szükségességét igénylik, amelyek fenntartják 
a létesítmény megfelelő vízminőségét és víz-
kapacitását, gazdasági hasznosíthatóságát, 
rendkívüli adottságokkal rendelkező ökológiai 
állapotát. Ezek a beavatkozások szoros kapcso-
latban vannak egymással, ezek kölcsönösen 
egészítik ki egymást.
Ahhoz, hogy a sokszor ellentétes igényeket 
nem csak a közeljövőben, hanem hosszabb 
távon is – a károk minimalizálására törekedve 
– egyidejűleg ki lehessen elégíteni, továbbá 
hogy a rendszer működése fenntartható le-
gyen, a beeresztő műtárgyak fejlesztése elen-
gedhetetlen.
További információ: www.komplextiszato.hu
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátá-
sok térítési díjának megállapításáról
Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. § (1) be-
kezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
megállapított feladatkörében eljárva rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

A rendelet hatálya kiterjed Abádszalók Város Ön-
kormányzata által fenntartott személyes gondos-
kodást nyújtó alapszolgáltatási formák közül:
a) Étkezésre
b) Házi segítségnyújtásra
c) Nappali ellátásra (Idősek klubja)

Szakosított ellátási forma:
a) Bentlakásos Idősek Otthona intézménye

2. §
1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 
térítési díjat kell fi zetni.
2) A térítési díj megfi zetésére az Szt. 114. § (2) 
bekezdésben meghatározott személyek kötelesek.
3) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-
testület e rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.
4) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jog-
szabályok alapján az intézmény vezetője konkrét 
összegben állapítja meg.

2. Alapszolgáltatások intézményi térítési díja
2013.  április 01-től az étkeztetés, házi segítség-
nyújtás és nappali ellátás személyi térítési díjai: 
lásd 1. táblázat
1) A házi segítségnyújtás önköltsége 1.520 Ft/
óra, az óradíjat a szociálisan nem rászorult fi zeti 
meg.
2) A házi segítségnyújtásban óradíjat nem állapí-
tunk meg a szociálisan rászorultak részére.
3) A nappali ellátásban ott tartózkodási díjat 
nem állapítunk meg.
4) Ebédkihordási díj mindenkategóriában egysé-
gesen 75 Ft/nap. Ha az étel, lakásra történő kiszál-
lítása közös háztartásban élő személyek részére 
történik, a kiszállításért csak egy személyre állapít 
meg díjat.
A térítési díjak összegei a 27 % Áfát tartalmazzák.
5) A jövedelemvizsgálat alap és szakosított ellátás 
esetében az intézményvezető végzi és állapítja meg.
6) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési 
szerződést kötött a térítési díj fi zetésére a tartást, 
gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.
Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi 
térítési díjjal azonos összegű.
7) A személyi térítési díj összege csökkenthető, 
vagy elengedhető, ha a kötelezett jövedelme, vagy 

vagyoni helyzete ezt indokolttá teszi.
8) A térítési díjat a tárgyhót követő hó 10. napjáig 
kell befi zetni:
• Idősek Klubja keretében (Gondozási Központban 
az ügyintézőnél)
• Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén (gondo-
zónőnél a kliens lakásán)
9) Az intézmény vezetője havonta ellenőrzi a térítési 
díjak befi zetését. A hátralékosok nevét és címét nyil-
vántartásba veszi. A hátralék adók módjára behajtható.
10) A Képviselő-testület a Gondozási Központ dol-
gozói részére egységesen 926 Ft/nap összegben 
állapítja meg az étkezésért fi zetendő díjat.
11) Az intézmény vezetője krízishelyzet, természe-
ti katasztrófa esetén külön eljárás nélkül azonnali 
ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, 
amelynek felvételi dokumentációját 3 napon belül 
kell elkészíteni.
12) Az intézményi ellátás a jogszabályban foglalta-
kon túl akkor szűnik meg, ha az ellátott az írásbeli fel-
szólítás ellenére elmulasztja a térítési díj befi zetését.

3. Szakosított szociális ellátás intézménye
Bentlakásos Idősek Otthona intézményi térítési díj 
összege:  lásd 2. táblázat
(1)Az intézményi ellátásért fi zető személyi téríté-
si díj meghatározása során meg kell állapítani az 
ellátást igénylőre vonatkozó jövedelem hányadát 
– mely nem haladhatja meg az ellátott havi jöve-
delme 80 %-át.
(2) Évente egy alkalommal lehet felülvizsgálni Szt. 
115. § (6).
(3) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési 
szerződést kötött a térítési díj fi zetésére a tartást 
és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. 
Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi 
térítési díjjal azonos összegű.

(4) Ha a jövedelemhányad elérí, vagy meghaladja 
az intézményi térítési díj összegét  a személyi 
térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező 
összeg.
(5) Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi 
térítési díj összegét.
- és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendel-
kezik  a személyi térítési díj az intézményi téríté-
si díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelem 
hányad és az intézményi térítési díj közötti külön-
bözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
- és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénz-
vagyonnal  a személyi térítési díj a jelentős 
ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jö-
vedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az 
intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
(6) Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben 
vagy részben nem képes megfi zetni, illetve nem 
fi zeti meg a tartásra köteles hozzátartozó részére 
fi zetési kötelezettséget, akkor lehet megállapítani.
- ha a család havi összjövedelméből levonva a 
havi személyi térítési díjat,
- az egy főre jutó jövedelem meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének két és félszeresét (71.250 Ft 2013. évben) 
29/1993. Korm. rendelet 18. § (1).

3. §.
(1) E rendelet 2013. április 01-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével a Képviselő-tes-
tület 5/2012. (III.27.) sz. rendelete hatályát veszti.

Abádszalók, 2013. március 28.

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

1. táblázat

2. táblázat
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

2013. március 25-i  ülésén hozott határozata – rövidített formában

2013. március 25-i  ülésén hozott határozata – rövidített formában

28/2013. (III. 25.) számú képviselő-testületi ha-
tározat: Szociális célú városrehabilitációra pá-
lyázat benyújtásáról
Abádszalók Város Képviselő-testülete pályáza-
tot nyújt be az ÉAOP-5.1.1/A-12 Szociális célú 

városrehabilitáció konstrukcióra. a Tisza-tó Strand 
Nonprofi t Kft.-vel együttműködve. 
A pályázat címe: Esély a felzárkózásra, hátrányos 
helyzetű lakosok életminőségének javítása Abád-
szalókon

A pályázat összköltsége: 377.348.941,- Ft
Támogatási igény: az önkormányzatra jutó fejlesz-
tési részek összköltségének 100%-a.

30/2013. (III. 28.) számú képviselő-testületi határo-
zat: A 2013/2014-es óvodai jelentkezések időpont-
jának meghatározásáról.
Abádszalók Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete „A nevelési és oktatási intézmények 
működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-
deletben foglaltak érvényesítése érdekében a 
2013/2014-es tanévben:

Az óvodai jelentkezések időpontját
Abádszalók esetében   
 2013. április 22, 23,24,25,26. napjára,
Tiszaderzs esetében     
 2013. április 22, 23,24,25,26. napjára,
Tiszaszőlős esetében   
 2013. április 22, 23,24,25,26. napjára,

Tiszaörs esetében        
 2013. április 22, 23,24,25,26. napjára,
Tiszaigar esetében      
 2013. április  22, 23,24,25,26. napjára,
Nagyiván esetében
 2013. április 22, 23,24,25,26. napjára tűzi ki.

START mintaprojekt

Kazánprojekt

Fóliázás, palántanevelés
Az egész országban gondot okoz a mezőgazdaságban a szélsőséges-
nek nevezhető időjárás. Óvatos becslések szerint három-négy hetes 
késésben vannak szabadtéri munkálatok. Az üvegházak, fóliák pedig 
csak jelentős többlet energiával tudják az elvárt eredményt produkálni. Ennek ellenére a vetőládákban szépen fejlődtek a palántának való 
növények, és a cikk írásakor már 16 000 db növény került „kipoharazásra”!  A legtöbb a paradicsom és a paprika palánta, de szép az uborka 
(képünkön) és a zeller is. Reméljük, hogy a belvizes helyzetek hamarosan megszűnnek és a szántóföldeken is megindulhat a munka, hiszen a 
vetőmagburgonyának már nem a raktárban van a helye. 

Befejezéséhez közeledik a Pol-
gármesteri Hivatal fűtéskorsze-
rűsítését szolgáló projekt. Mint 
arról már korábban beszámol-
tunk a gázfűtés kiváltására ma-
ximálisan alkalmas „aprítékos 
kazán” került beszerzésre, mely 
a napokban érkezett meg. Az új 
építésű kazánház kivitelezési 
munkáit nagymértékben hát-
ráltatta a kedvezőtlen időjárás, 
így az átadási határidő 2013. 
május 30-ra módosult. A hátra-
lévő időben az apríték gyártó 
gép beszerzése is megtörténik, 
így az őszi fűtési szezont már a 
lényegesen olcsóbb alapanyag 
felhasználásával tudjuk meg-
kezdeni. Kasza Gábor
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Újabb fejlesztésre pályázunk

Közösségi közlekedés fejlesztése

Megérkeztek a komposztáló ládák….
Egy sikeres együttműködésnek köszönhetően megérkeztek Abádsza-
lókra a zöldhulladék kezelését nagymértékben elősegítő komposz-
táló ládák. A KEOP-6.2.0/A09-2011-0074 számú pályázat 220 láda 
kiosztását teszi lehetővé.  Az 1 m3-es edényzeteket lapra- és készre 
szerelt változatban is át lehet venni. A térítésmentes átadás egyetlen 
követelménye, hogy a lakosnak vállalnia kell az öt éves megőrzést, 
és „üzemeltetést”.  A lakosságon kívül az intézményeinkbe is jutott a 
ládákból.  Külön öröm, hogy a bölcsődében, az óvodákban és az isko-
lában is találkozhatnak már a gyermekek a komposztálás fogalmával, 
és a gyakorlatban is megismerhetik annak hasznosságát, elősegítve 
egy környezettudatos szemléletmód kialakulását. 

Kasza Gábor

2013. április 3-án lépett hatályba az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013 (III.29.) 
BM rendelet. Az oktatási intézmények fejlesztése mellett közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítására is pályázhatunk. A 2013. május 2-áig benyújtandó pályázatunk 
ez utóbbi cél elérése érdekében térfi gyelő kamerarendszer beszerzését és kiépítését fogja 
tartalmazni, melynek keretében a város több pontján egyrészt rendszámfelismerő, másrészt 
térfi gyelő kamerák kerülnének felszerelésre. A pályázat gyorsított elbírálásának köszönhetően 
már 2013. július elején támogató döntés születhet, melynek birtokában a rendszer felszerelése még 
a nyár végéig megtörténhet.

A régi „A” iskolaépület udvar felőli termébe kerülnek telepítésre 
100%-os pályázati támogatásból azok a varrógépek, melyek lehetővé 
teszik munkanélküliek foglalkoztatását. Ehhez kapcsolódóan már áp-
rilis 1-jén megkezdődött 8 fő 6 órás foglalkoztatása.
A pályázat tartalmazza az épület részleges felújítását is (ereszcsatorna 
javítás, a falazat hátsó részének utólagos vízszigetelése, parkettacsere, 
vizesblokk-, fűtési rendszer beüzemelése, festés, mázolás).
Szintén készül a héjazat javítása a biztosító térítéséből és a jég okozta 
károk helyreállítására nyert vis maior támogatásból fi nanszírozva az 
„A” épületen túl a ravatalozónál is.

Somodi László
műsz. irodavez.

Mélyszegénységben 
élők integrációja

Elkezdődött a kivitelezés a Tiszafüred Kistérségi Többcélú Társulás 
nyertes pályázatának részeként településünkön is, a busz-megállóhe-
lyek kistérségen belüli egységes kiépítése fog megtörténni.
Abádszalókon 11 db megállóhely kiépítésére kerül sor (esőbeállók 
építése, kiemelt peron kialakítása, összekötése a közterületi járdával), 
valamint felújításra kerülnek a Füredi úton a meglévő buszöblök, újjá-
épülnek a várók (temető előtt, valamint a Makács megállóknál).
A kivitelezés ideje alatt a buszjáratok változatlanul közlekednek. 
A munkálatok befejezési határideje: 2013. július vége.

Somodi László
műsz. irodavez.
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Közmunkások képzése Abádszalókon
A tavalyi év decemberében 101 fő 4 csoportban kezdte meg a közfoglal-
koztatásához kötődő kötelező képzését Abádszalókon a debreceni székhe-
lyű Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében. Minden hallgatóval 
képzési szerződés köttetett, mely tartalmazza a hallgatók kötelezettségeit 
és jogait. A képző intézménytől a hallgatók két könyvet, egy füzetet és egy 
tollat kaptak, a tananyag elsajátításának megkönnyítésére.
A hallgatók háztáji növénytermesztési és tartósítási ismeretekhez 
juthatnak hozzá a 1180 órás képzés végeztével. A képzés 320 óra 
elméletből és 860 óra gyakorlatból tevődik össze. Az elméleti órák 
keretében a hallgatók ismereteket kapnak a növények felépítésé-
ről, környezeti igényeikről, a talaj kialakulásáról, tulajdonságairól és 
típusairól. Elsajátítják az általános növénytermesztési ismereteket, a 
talaj-előkészítés, vetésforgó, öntözés és tápanyag-utánpótlás miként-
jét, szükségességét. Megismerik a palántázás folyamatát, a termesztő 
és öntöző berendezéseket. Ezt követően részletesen tanulják a bab, a 
burgonya, a fejes káposzta, az étkezési és fűszerpaprika, a paradicsom, 
a sárgarépa, a petrezselyem, a takarmánykukorica, a takarmányrépa, 
az uborka, a vöröshagyma, a zeller és a zöldborsó termesztését, kör-
nyezeti igényeit, vetésének, termesztésének módjait, növényápolási 
munkáit, legfontosabb kórokozóikat, kártevőiket, a termések betaka-
rítását, tárolását és felhasználását.
A növénytermesztési ismereteket követően tartósítási ismereteket 
tanulnak melynek során nemcsak a zöldségek, gyümölcsök konzervá-
lását (aszalását, szárítását, befőzését, savanyítását), hanem az alapve-
tő élelmiszerhigiéniai ismereteket is elsajátítják.
A képzés vizsgával zárul, melyet követően a hallgatók képesek lesz-
nek üzemi körülmények között és házi kertjeikben zöldségnövények 
termesztésére, tartósítására. Megtermelhetik a családjuk részére 
szükséges zöldségek egy részét, illetve amit nem tudnak azonnal elfo-
gyasztani, azt berakhatják, savanyúságot készíthetnek belőle, s ezek-
ről biztosan tudhatják, hogy mikor és mennyi vegyszerrel kezelték, 
ha egyáltalán ez szükséges volt. Nem beszélve arról, hogy mennyivel 
ízletesebb, fi nomabb annak a terméknek az elfogyasztása, amelyet az 
ember saját maga termelt meg.
A képzéseket nagyban segíti, hogy sok hallgató rendelkezik ezen a 
téren korábbi gyakorlati tapasztalatokkal, így sok esetben csak fel kell 

frissíteni a már korábban megszerzett tudást, illetve ki kell azt egé-
szíteni a szükséges elméleti alapokkal, új információkkal, korszerűbb 
technológiai ismeretekkel.
Az elméleti és gyakorlati foglalkozásoknak köszönhetően a prog-
ramban résztvevők hasznos, a mindennapi életben is alkalmazható 
tudáshoz jutnak, megkönnyítve ezzel az egészséges táplálkozáshoz 
szükséges élelmiszerek beszerzését, előállítását. A Türr István Képző 
Központ által megbízott oktatók: Farkas Sándor és Boldogh István.

Farkas Sándor
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A Tisza-tó Térsége LEADER Egyesület 2013. 
03.20 és 2013.04.12 között elvégezte a He-
lyi Vidékfejlesztési Stratégiájának felülvizs-
gálatát. Ebben az időszakban három térségi 
fórumot tartottunk, Kunhegyesen, Abádsza-
lókon és Tiszaszőlősön, melyeken összesen 
72 fő vett részt. Egyéb módon, személyesen, 
e-mailban, levélben további 350 főt vontunk 
be az egyeztetési folyamatba. Az alatt az 
időszak alatt 72 új projekt ötletet nyújtottak 
be magánszemélyek, civilszervezetek, önkor-
mányzatok, vállalkozók – vállalkozások több 
mint 1.2 milliárd forint forrásigénnyel. Ez 
azt jelenti számunkra, hogy a térségben van 
igény, fejlesztési forrásokra, vannak ötletek, 
elképzelések, a települések, a vállalkozások 
részéről. 
A hamarosan (május 5.-10.) között megje-
lenő LEADER pályázati kiírás lehetőséget is 
biztosít néhány most megfogalmazott el-

képzelés támogatással való megvalósításá-
hoz. A jelenleg rendelkezésre álló fejlesztési 
forrás 180 millió forint, amelyből 150 millióra 
a vállalkozások, 30 millióra pedig az egyéb 
nonprofi t szervezetek lesznek jogosultak. 
Amennyiben időközben lesz visszacsorgó 
további forrás, azt is teljes egészében a vál-
lalkozások használhatják fel.
A közgyűlés döntése szerint, hat intézkedés 
meghirdetésére kerül sor:
1. Turizmusfejlesztés, szálláshelyek minőségi 
fejlesztése
2. Turizmusfejlesztés, minőségi szolgáltatá-
sok kialakítása, fejlesztése
3. Élhetőbb vidék, Jó környezeti és ökológiai 
állapot elérése, fenntartása, örökségvédelem 
(nonprofi t szervezetek részére)
4. Gazdasági szerkezet megújítása, vállalko-
zások, szolgáltatások fejlesztése

5. Marketing tervek, akciók, eszközök megva-
lósítása (vállalkozók részére)
6. Marketing tervek, akciók, eszközök, meg-
valósítása, információs, kommunikációs 
rendszerek, hálózatok létrehozása (nonprofi t 
szervezetek részére) 
Annak ellenére, hogy a HVS felülvizsgálata 
lezárult, és biztos van/lesz, aki nem nyújtotta 
be projekt ötletét, de pályázni szeretne, ter-
mészetesen ettől függetlenül megteheti!
További információkkal kapcsolatosan az 
alábbi elérhetőségeinken keressenek!
Elérhetőségeink személyesen, levélben, telefonon, elektroniku-
san: Tisza-tó Térsége LEADER Egyesület, 5241 Abádszalók, Deák 
F. út 1/17
H: 7.30–18.00, K.-P: 7.30–16.00 óra között
Telefon/fax: 06-59-535-357, e-mail: tiszato.leader@gmail.com , 
www.leader.tiszato.hu 

Szabó István
elnök



7

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖKXVII. évf. 4 szám • 2013. április

Hosszú, kalandos, és legkevésbé sem dicső múltat mondhat magáé-
nak Abádszalók egyik legrégibb épülete. A Vásártéralj utcában talál-
ható egykor szebb napokat is megélt épület „Szegényházként” ma-
radt meg az emberek emlékezetében, annak ellenére, hogy a közeli és 
távoli múltban igen sokféle funkciót találtak ki neki, az éppen aktuális 
tulajdonosai. Az ingatlan a múlt hónapban került a START mintaprog-
ramnak köszönhetően önkormányzati tulajdonba. Előző gazdája egy 
ingatlanfejlesztő Kft. volt,  aki a 2000-es évek elején vette meg egy he-
lyi magánszemélytől. A Kft. nagy reményekkel vásárolta meg, bevezet-
te a gázt, kicserélte a nyílászárók egy részét, kiépítette a riasztó rend-
szert, szociális blokkot épített, és egy kisgép kölcsönzőt üzemeltetett 
az épület egy részében rövid ideig. Korábbi tulajdonosánál gazdabolt 
és építőanyag lerakat funkciót is szántak a területnek, de különbö-
ző okok miatt ezek a tevékenységek is megszűntek. A rendszerváltás 
előtt a helyi termelőszövetkezet üzemeltetett benne terményboltot. 
A visszatekintésbe itt kapcsolódott be Kovrig Árpi bácsi, aki települé-
sünk egy legidősebb lakója, és felbecsülhetetlen értékű ismeretanyag 
birtokában van településünkről. Elmondásából kiderül, hogy a helyi 
Tsz előtti időkben Terményfelvásárlási Vállalat működött itt, de a helyi 
Vadásztársaság is használta a területet. Azt a területet, amely egyéb-
ként lényegesen nagyobb volt a mostani telekméretnél, valamikor 
a II. világháború után osztották fel építési telkeknek a Vásártéralj 
utcától, az István király útig nyúló kertet. A század első felében mű-
ködött itt az az intézmény, amelynek ragadvány nevét köszönheti az 
egykori Orczy-kúria. A szegényház elnevezés nem volt pontos, hiszen 
nem csak a fedél nélkülieknek nyújtottak itt menedéket, hanem a 
járványos, és egyéb testi-lelki betegségekben szenvedőknek is. Ekkor 
egyébként már a község tulajdona volt az épület, és bizonyos Ádámi 
Etelka néni gondozta a kertet, és főzött a bentlakókra. A két település 
egyesüléséig (Tiszaszalók, és Tiszaabád) a Szalóki faluház szerepét is 

betöltötte az épület. Ez azt jelentette, hogy hosszabb-rövidebb idő-
szakra a különböző vétségek elkövetőit is „vendégül” látták itt. Árpi 
bácsinak ez akkor vált világossá, mikor az ötvenes években festették 
az épületet, és az előzetes javítások, fejtések alkalmával, feliratokat 
találtak a falakon. Az egyik ilyen felirat szerint két hetet ült itt egy el-
követő, mert bántotta lovait, és káromolta Istent. A dátum 1876! Ezt 
a dátumot igazolni látszik az archívumból előkeresett cikk bizonyos 
Orczy Emmáról, aki 1865 Tarnaörsön született, és Tiszaabádon ebben 
az épületben gyerekeskedett. Édesapja Orczy Félix zeneszerző, aki a 
faluban malmot is építtetett, de „a körülötte keletkező bonyodalmak 
miatt” kivándorolni kényszerültek1. Ez a momentum lehet a magyará-
zat arra, hogy a nagyhírű orczyak egykori kúriája, hogyan kerülhetett 
az akkori község tulajdonába.
Most ismét Abádszalók rendelkezik az épülettel, és a közel 2000 nm 
földterülettel. Bízzunk benne, hogy annyi hányatott év után jóra for-
dulnak a dolgok, és ha nem is az eredeti állapotnak megfelelően, de 
sikerül úgy felújítani, illetve funkciót találni, hogy még sokáig örömet 
szerez majd az itt élőknek. Az elmúlt évben az „Abádi kisiskola” újult 
meg kívül-belül, most a „Szegényházon” a sor, s reményeink szerint a 
sorban az „A” épület következik. Önkormányzatunk mindent elkövet 
annak érdekében, hogy a korábbi lebontások, és értékesítések takti-
kája helyett, a visszaszerzések és a felújítások segítségével védje meg 
városunk épített értékeit.

Kasza Gábor

„Szegényház?”

1. http://mandarchiv.hu/cikk/889/Orczy_barono_es_a_voros_Pimpernel

Beszámoló a „Minden Gyerek Lakjon Jól”Alapítvány 
2013. április 4-én megvalósult vetőmag osztási programjáról

Abádszalók Város Polgármestere – immár harmadik alakalommal- 
kötött megállapodást a Minden gyerek lakjon jól! Alapítvánnyal abból 
a célból, hogy ingyenesen vetőmagcsomaggal segítsék az Abádszaló-
kon élő rászoruló családokat. Összesen 294 gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult család részesülhetett ebből a támogatásból!!
A csomagok különböző zöldségfélék vetőmagjait tartalmazzák, me-
lyek egy 25 m2 területű kert beültetésére alkalmasak. A megművelt 
kerteket az alábbi zöldégfélék színesítik: zöldpaprika, paradicsom, pet-
rezselyem, fejessaláta, retek, fejeskáposzta, sárgarépa, cékla, karalábé, 
spárgatök, cukkíni, sütőtök, hagyma, uborka, spenót, bab, zöldborsó.

A csomagokra azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő családok voltak jogosultak, akik 18 év alatti gyermeket vagy 
gyermekeket nevelnek. Az osztás a Művelődési házban került megren-
dezésre 2013. április 4-én délután, melynek a zökkenőmentes lebonyolí-
tásában a szervezőknek, az Alapítvány Önkéntes munkatársai segítettek.
Az osztás problémamentesen zajlott, a csomagokat több önkéntes 
egyszerre osztotta, ezért a családoknak nem kellett sokáig várakozni, 
amíg rájuk került a sor. A hangulatot még az is fokozta, hogy a jelen-
leg kedvezőtlen időjárási feltételek mellett mindenki nagyon örült a 
vetőmagoknak és várják, hogy a magok gondosan megművelt, előké-
szített talajba kerülhessenek. Tomsik Tímea
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Szakmaközi esetmegbeszélés a  Gyermekjóléti Szolgálatnál

Az éves gyermekvédelmi tanácskozáson 
született megállapodás alapján szakmaközi 
esetmegbeszélésre került sor Abádszalókon 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. 
A 2013. április 9-én délelőtti találkozón gyer-
mekvédelemmel kapcsolatban felmerült kér-
déseket tárgyaltunk meg.
A megjelentek között volt a Kunhegyesi Já-
rási Hivatal Gyámhivatalának vezetője Szabó 
György és két kolléganője,  Dr  Bánfi  Zsuzsan-
na és Nagy Lászlóné.
Szabó György tájékoztatást adott a Gyámhi-
vatal szervezetéről, majd szólt arról, hogy a 
jövőben komolyan szeretnének támaszkodni 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat se-
gítségére. 
Körünkben volt még a Kovács Mihály Általá-
nos Iskola igazgatója, Gyányiné Székely Vio-
la, és Oláh Imréné iskolai gyermekvédelmi 
felelős, akik kérésére áttekintés történt az 
iskolában előforduló igazolatlan hiányzások 
kapcsán tett feljelentési kötelezettségük 
teljesítéséről. Az illetékesek – a Kunhegyesi 
Járási Hivatal szabálysértési hatósága – ré-

széről pozitív visszajelzést kaptak a lelkiis-
meretes ügyintézésükért. A szabálysértési 
hatóságnak azonban az iskola felé egyes 
ügyekben nincs visszajelzési kötelezettsége.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozói a gyámi elszámolásokkal 
kapcsolatos ügyekben újonnan megjelent 
elvárás pontosítását, egyeztetését kérte, ami-
ben a Gyámhivatal megfelelő tájékoztatást 
nyújtott.
Kérésünkre két gyámi elszámolásra kötele-
zett szülő és nevelőszülő is megjelent a Szol-
gálatnál, hogy személyesen találkozhasson 
az ügyükben eljáró kunhegyesi szakembe-
rekkel.  A találkozó mindnyájunk megelége-
désére szolgált.
Két születendő gyermek érdekében meg-
hallgattunk két kismamát, akik kérésünkre 
szívesen megjelentek az esetmegbeszélésen.  
Egyik aktív segítőjük – a Sarepta Gondozási 
Központ vezetője – Katona Andrea is jelen 
volt, és tájékoztatott bennünket a családok-
nak nyújtott támogatásokról. (Fürdési, mosá-
si lehetőség a nappali ellátóban, kiságy, baba-

kocsik, babaholmik juttatása stb.) Sok egyéb 
megsegítést kapnak a kismamák a védőnő, 
családgondozó részéről is, a tanácsadáson túl 
például most ágyneműkkel is ellátják őket. A 
születendő gyermekek veszélyeztetettségé-
nek megszüntetése érdekében összefogás 
jellemző a jelzőrendszeri tagok részéről.
Több jelzést kaptunk a lakosság részéről, 
hogy szeretnék, ha a hatósági kiértesítések 
megfogalmazása egyszerűbb, könnyebben 
érthető formában történne, mert sokszor 
gondot jelent a sok felsorolt jogszabály kö-
zött megérteni a lényeget. 
Vélhetően a Kormány Program Egyszerűsíté-
si Programjának életbelépése segíti ennek a 
problémának a megoldását is.
Nagyon tartalmasnak és hasznosnak találta 
minden megjelent az esetmegbeszélést, az 
együttműködésnek ezt a formáját. A jövőben 
is szervezünk hasonló találkozókat, ahol a 
gyermekek, családok érdekében megoldáso-
kat keresünk a felmerülő problémákra.

Karkusz Erzsébet

Ezúton tájékoztatja a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft a tisztelt érdeklő-
dőket, hogy a strand területén a következő vendéglátóipari egységek 
kiadók:
1. számú büfé: 
60 nm alapterület, 60 nm terasszal. Bérleti díj br. 1.000.000 Ft/év.
2. számú büfé: 
85 nm alapterület, 144 nm terasszal.  Bérleti díj br. 1.000.000 Ft/év.
3. számú büfé: 
51 nm alapterület, 30 nm terasszal. Bérleti díj br. 400.000 Ft/év.
4. számú büfé: 
40 nm alapterület, 50 nm terasszal. Bérleti díj br. 1.200.000 Ft/év.
5. számú büfé: 
40 nm alapterület, 20 nm terasszal. Bérleti díj br. 500.000 Ft/év.

Bővebb információ a tiszatostrand.kft@gmail.com e-mail címen, 
vagy a 06/20 342-1129 telefonszámon.

Pál Mariann ügyvezető

Kiadó büfék a strandon!Kiadó büfék a strandon!
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Intézményi élet a Gondozási 
Központban

Heinrich Ákosné 90. szülinapja
2013. április 4-én ünnepelte 90. születésnapját a Bentlakásos Idősek 
Otthonában Heinrich Ákosné családja és az otthon lakói körében.

Istentisztelet a Bentlakásos Idősek Otthonában
A húsvéti ünnepekre való készülődés jegyében Szűcs M. Sándorné refor-
mátus lelkész tartott Istentiszteletet a Bentlakásos Idősek Otthonában.
Az Istentisztelet keretében Úrvacsora osztás is történt.

A Gondozási Központ élete
Szép, tiszta, rendezett környezetben élik mindennapjaikat a bentlakó 
idősek. Délelőttönként szívesen beszélgetnek, kártyáznak az otthono-
san berendezett társalgóban.
Mátyusné Mariska néni sok szép vert csipkét készít az otthonban. 
Munkáját sokfelé elismerik, több kiállításon ismertették meg munkáját 
országszerte.

Napi dolgok megtárgyalása, jóízű beszélgetés a társalgóban

A társalgóban kártyaparti folyik

Mátyusné Marika néni

A költészet napja alkalmából verset 
hallgatnak az otthon lakói. Többen 
elmondták kedvenc versüket.

A 100-dik éves Károlyi Ambrusné 
(Marika néni) szereti a szép udvart, így 

naponta többször is lesöpri a járdát. 
Várja, hogy kis növényei kibújjanak a 

földből és ápolja azokat kertjében.
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Lengyelországban jártunk, 
a Lengyel – Magyar Barátság Napja alkalmából

Az együttműködés és a barátság eszméje feljogosítja az embereket 
arra, hogy az államhatárok felett saját maguk is kifejezésre juttassák 
közös vágyaikat egy szebb világ építésében. Hódolva ezeknek az ér-
tékeknek, Tarnow – a legmagyarabb lengyel város – volt, a 2013-ban 
immár hetedik alkalommal megrendezett Magyar – Lengyel Barátság 
Napja házigazdája.
Városunkat négyfős delegációval képviseltük: - Gyányiné Székely Vi-
ola, Darócziné Polyák Ibolya, Ollé Teresa (tolmács), Szekrényes István. 
Kazimierz Fudala RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI község polgármesteré-
nek meghívására érkeztünk a lengyelországi testvértelepülésre már-
cius 21-től 24-ig. Az ott tartózkodásunk alatt fél méteres hó esett, a 
hőmérséklet éjszaka mínusz 20 fokra csökkent. Az élet nem állt meg, 
járhatóak voltak az utak.
Házigazdáink a küldöttségünk tagjainak testreszabott programot 
szerveztek. A nemrégen felújított gimnáziumot, az általános iskolát, a 
művelődési intézményt és a helyi múzeumot mutatták be. Sok köve-
tendő megoldást láttunk. A gyermekek egész napos húsvéti áhitaton 
vettek részt, így az iskolákban üres termek fogadtak bennünket. Itt 
az intézmények vezetőivel tárgyaltunk, az együttműködés további 
lehetőségeiről.
A Magyar – Lengyel Barátság Napja alkalmából Tarnowban több rendez-
vényen is részt vettünk. Megtekintettük Bem József tábornok szobrát. 
Részt vettünk az L. Solski Színházban rendezett Nemzetek Barátsága Gála 
műsoron, ahol ünnepi beszédet mondott dr. Áder János Magyarország 
köztársasági elnöke és Bronisław Komorowski a Lengyel Köztársaság el-
nöke. Mindketten országaink közös történelmi eseményeiről, majd a sze-
mélyes kötődésükről beszéltek. A jó hangulatú, baráti hangvételű beszé-
dek után fergeteges műsort láthattunk. A házigazdák tekintettel voltak a 

magyar vendégekre. Az egyes lengyel, illetve világszámok között magyar 
műveket is megszólaltattak. Művészi színvonalon hangzott el többek kö-
zött Brahms - Magyar táncok, Omega - Gyöngyhajú lány.
Államfőink a Városházán Szapolyai János magyar király által Tarnow 
városnak adott kiváltságokat újították meg. Itt láthattuk a helyi föld-
birtokos Solski család történetét bemutató festmény kiállítást. A főté-
ren sokáig várakoztunk az államfőkre, ezért jól esett az installációként 
szolgáló Meleget Adó Magyar Kemencékhez odahúzódni, ahol fi atal 
művészek mutatták be alkotásaikat.
Este szentmisén voltunk a Tarnowi Székesegyházban, majd a Barát-
ság zsúrján vettünk részt a „Tükörteremben”. Itt vendéglátásból példát 
mutattak a házigazdáink. 
Meggyőződésünk, hogy ez az alkalom is erősítette népeink, települé-
seink barátságát. Ez a kivételes esemény egy tökéletes alkalom volt 
arra, hogy újra kifejezzük szimpátiánkat és az egymáshoz való kötő-
désünket.

Szekrényes István
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20 éve a hagyományőrző népi játékokért

A 2013-as év legszebb hétvégéjén, mintha a végre beköszöntött 
tavasz is a megalakulásának 20. jubileumát ünneplő Tisza-tó Régió 
iIfjúságáért Egyesületet szerette volna ünnepelni. A kissé zord időben 
induló három napos rendezvény első és szívmelengető programja 
volt a Backamadarasért Egyesület delegációjának és a Kincses Nép-
táncegyüttes táncosainak fogadása. Jó volt találkozni a kedves isme-
rősökkel, akik 2006-ban jártak először nálunk. A gyerekek azóta ifjak-
ká serdültek, de a baráti összetartozás nem változott a két egyesület 
tagjai között. 
Mit is lehet tudni a Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesületről?
1993. április 1-én alakult meg az egyesület 15 fővel. Működési köre: 
sport, kultúra, hagyományőrzés, oktatás és környezetvédelem.  Az 
egyesület fő tevékenységi körébe tartozik a Hagyományőrző Népi 
Játék Csoport, mely közel 20 fővel működik. Az ország szinte minden 
nagyobb településén felléptünk, de számos külföldi bemutatót is ma-
gunk mögött tudhatunk: Leuven (Belgium), Jetburgh (Skócia), Odars, 
Touluse, Carcasonne, Bram, St. Amand (Franciaország), Rzeoinnik, 
Ryglice (Lengyelország), Hannover-i Világfesztivál és Expo (Német-
ország), Backamadaras (Románia). Ebben az évben XXI. alkalommal 
rendeztük meg a Szalóki Népi- és Sportjátékok Fesztiválját.
A népi játékok bemutatása mellett más alkalommal is találkozhatunk 
az egyesület munkájával. Ilyen alkalom volt a nagy sikerrel megren-
dezett Rockpódium, mely alkalmat adott az amatőr zenekaroknak 
fellépésre, bemutatkozásra. 
Az egyesület szervezésében az utcai kosárlabda szerelmesei találkoz-
hattak a Szabadtéri Színpad bitumenjén.
A helyi művelődési házzal közösen került megrendezésre Tisza-tavi 
Ki Mit Tud, melynek nemcsak szervezésében és lebonyolításában vett 
tevékenyen részt az egyesület, hanem mint a rendezvény ötletgaz-
dája is.
Egyesületünk számos más egyesülettel, szövetséggel írt alá együtt-
működési megállapodást.
Két éve a Csillaghúr Népdalkör és Citerazenekar is egyesületünk égi-
sze alatt működik. A 15. évfordulóját ünneplő népdalkör egy bronz, 
két ezüst, 6 arany és egy Arany Páva minősítést szerzett az évek folya-
mán. Nagyon szívesen tesz eleget a hazai meghívásoknak, de elvitték 
a magyar népdalokat Hollandiába, Romániába és Lengyelországba 
is. Szűkebb hazánk, Abádszalók városi rendezvényein rendszeresen 
fellépnek.
Az egyesület a hagyományos működési kör mellett franciaországi 
kapcsolatain keresztül bekapcsolódott egy nemzetközi projektbe, 
melynek során három ország (Franciaország, Németország és Ma-
gyarország) 10-10 gyermeke vehet részt három éven keresztül egy 
egyhetes táborozásban. A cserekapcsolat során a 11-13 éves gyerekek 

megismerhették más országok kultúráját, az ott élő gyerekek életét, 
bemutathatták hazájuk értékeit, az ott élő gyermekek mindennapjait.
Az eltelt 20 év alatt tevékenységünk kiszínesedett. A népi játékok be-
mutatása mellett más téren is kipróbálta magát az egyesület, például 
angol nyelvtanfolyamot szervezett 30 fő részére.
 Ez az áprilisi hétvége a számadás ideje volt. A péntek esti közgyűlé-
sen Kiss András egyesületi elnök segítségével áttekintettük a 20 év 
munkáját. Kiemelkedő támogatásáért emlékplakettet nyújtottunk át 
Bali Istvánnak, Dávid Györgynek, Bakonyi Istvánnak, Ratkai Istvánnak, 
Simai Jánosnak és Nagy Krisztiánnak. A tagok közül Darócziné Polyák 
Ibolya és Sipos Jánosné 2012. évi munkáját diplomával ismertük el, 
valamint díszoklevelet kapott Sáfár Lászlóné, az egyesületben vég-
zett eddigi tevékenységéért.
Az ünnepi közgyűlést közös vacsora és bál követte.
Szombaton a strandi színpad előtt kipróbálhatták játékainkat az ér-
deklődők, a színpadon pedig színvonalas műsor zajlott, óvodásoktól 
nyugdíjasokig, minden korosztály megmutatta magát.
Vasárnap délelőtt pünkösdi királyválasztás részesei lehettek a nézők. 
A lovas népi játék felnőtt nyertese Kakó Szabolcs lett, a gyermekek 
közül pedig, Szabó Gergő bizonyult a legjobbnak. A délutáni erős 
emberek verseny izgalmas számait Hajnal Tamás martfűi versenyző 
teljesítette legsikeresebben.
Az egyesület minden tagjának köszönöm az eddigi munkáját és az 
elkövetkező évekhez jó egészséget, sok sikert kívánok:

Sáfár Lászlóné
vezetőségi tag
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Megérkezett a bölcsődébe a húsvéti nyuszi
Bölcsődénkben 3 hete várjuk a húsvéti nyuszi 
érkezését.
Képeskönyv nézegetéssel, dalokkal, mon-
dókákkal, tojásdíszítés-festéssel, zacskóbáb 
készítésével, ragasztással, dekorációk kihe-
lyezésével idéztük a húsvét közeledtét.

A legkisebbek ujjfestéssel, „rajzolással” szí-
neztek tojásokat és nyuszikat.
A várt húsvéti nyuszi 2013. március 29-én 
megérkezett bölcsődénkbe, aki a csoportszo-
ba különböző helyein rejtette el csokitojásait.

Gyermekek nagy örömére meglepetés-
ként húsvéti ajándékcsomagokat kaptak 
Brumbauer Tibor és felesége vállalkozóktól, 
melyet ezúton is köszönünk.

Elkészültek a bábok.

Jóízűen elfogyasztották a tojásokat.

Színeztek a nagyok is. Tojáskeresés közben.

Színeznek a kicsik.

Köszönjük a meglepetés csomagokat!
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Tavaszvárás a MACI csoportban
Ezen a héten tavaszi képeket nézegettünk és válogattunk a gyerme-
kekkel. Megbeszéltük az évszak jellemző jegyeit, és a változások hatá-
sait az emberekre, állatokra és a növényekre vonatkozóan. 
Tízórai után közösen elfogyasztottuk a gyümölcsnapra ajánlott almát 
és narancsot, majd útnak indultunk. Felfedeztük a kertekben a rügye-
ző orgonabokrokat, a bújkáló tavaszi hagymás virágokat, az illatos 
ibolyát, a gólyahírt és a gyermekláncfüvet. Kíváncsian kutattunk a gó-
lyák után, vajon visszajöttek-e a hosszú tél után? Az egyik helyen üres 
volt, de a templom melletti fészekben már üdvözölhettük a gólyát.
Visszatérve az óvodánkba, nagy meglepetésünkre a bejáratnál már 
várt ránk a mi „óvodai gólyánk”. A hosszú séta után jól esett a fi nom 
ebéd és a pihenés. A következő napon rügyező fát készítettünk (fes-
tés, ragasztás és rajz), és természetesen jót játszottunk.

Marika és Ica óvónénik 

„Öltözik a mező, öltözik a rét is, 
Akármilyen késve tavaszodik mégis!”

(részlet: Gazdag Erzsi verséből)
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Húsvéti készülődés óvodánk cica csoportjában
Óvodánkban az ünnepek előtt két héttel már készülődtünk a 
húsvétolásra. Csoportunkban is előkerültek a húsvéti jelképek, melyek-
kel feldíszítettük a csoportszobát és a folyosót. Először felelevenítettük 
a húsvéti néphagyományokat és beszélgettünk a mai szokásokról is. 
Ezekben a hetekben a versek, dalok, mesék mind a tavaszról és a hús-
vétról szólnak. A gyerekek sok kifújt tojást hoztak az idén is, melyeket 
különböző technikákkal festettek ki. A csoport egyik óvó nénije, Cson-
káné Márti néni , minden évben bemutat egy-egy új technikát is. Az 
idén az írókázással ismerkedhettek meg a gyermekek. A kifestett tojá-
sokat barkaágakra raktuk és máris elkészült a tojásfa, melyeket később 
tojástartóból készített tyúkocskákban vihettek haza.  Tojáskereső játék-
kal zártuk a húsvéti projektet. Az elrejtett tojásokat izgatottan, nagy 
örömmel keresgélték a gyerekek.  Fotóinkkal a húsvéti készülődés moz-
zanatait örökítettük meg.

Csonka Andrásné és Gacsal-Zsoldos Ágnes óvó nénik
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ISKOLAGÁLA 2013ISKOLAGÁLA 2013
Az  abádszalóki  Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 

tantestülete, tanulói és szülői választmánya
tisztelettel meghívják Önt és családját a

 2013. május 10-én (pénteken) 17 órakor kezdődő  2013. május 10-én (pénteken) 17 órakor kezdődő 
ISKOLAGÁLÁRAISKOLAGÁLÁRA

GÁLAVACSORAGÁLAVACSORA

Helye: az általános iskola tornaterme 
A műsorban fellépnek az általános és művészeti iskola tanulói. 

A belépés díjtalan.

Helyszín: Rózsakert Étterem • Vendégvárás: 19 órától
Vacsora: 20 órakor

Belépőjegy:   felnőtt: 2500 Ft/fő , gyermek: 2000 Ft/fő

Zene, tánc, tombola.
Vacsora – és támogatójegyek vásárlása 
az iskola igazgató helyettesi irodában.

Elérhetőség: személyesen vagy 06/59/355-367 tel. számon.
Mindenkit szeretettel várunk ! 

Jöjjön el és támogassa iskolánkat !
A felajánlott összeget az iskolaudvar fejlesztésére fordítjuk !

Tankerületi értekezlet az iskolában

Költészet napja a városi könyvtárbanKöltészet napja a városi könyvtárban

A Húsvéti Ünnepekhez közeledve elnéptelenedett az iskola. Megér-
kezett a várva várt tavaszi szünet. A gondtalan pihenőnapok azonban 
csak a tanulóknak jelentenek szabadságot! A Kunhegyesi Tankerület 
dolgozói és a tankerületbe tartozó iskolák vezetősége és a pedagó-
giai munkát közvetlenül segítő alkalmazottai március 28-án Abád-
szalókon tartottak munkaértekezletet. A napirendi pontok közül a 
két legfontosabb az első osztályosok beiratkozásával és az alapdo-
kumentumok átdolgozásával kapcsolatos tennivalók áttekintése volt.
A találkozón lehetőség nyílt az iskola bemutatására is. Mind az épü-
let, mind a külső és belső környezet, mind a technikai felszereltség 
elismerést aratott a vendégek között. Örömmel időztek látogatóink 
az igényesen feldíszített tantermekben, ahol a gyermekmunkák tük-
rében kaphattak bepillantást az intézmény falai között folyó pedagó-
giai munkáról. 

Gyányiné Székely Viola

Apró kis gyermeklábak lépték át a könyvtár küszöbét egy napsütéses tavaszi napon. 2013. április 11. Ekkor ünnepeljük Magyarországon a Köl-
tészet napját, mely József Attila költőnk születésnapja is egyben. Abádszalóki óvodások öltöztették testüket és lelküket is ünneplőbe s hozták 
el tavaszi verseiket. Minden évben együtt töltjük ezt a délelőttöt, idén már szülők is bekapcsolódtak a rendezvénybe. Ez az a nap, amikor is 
bemutathatják a csoportok egymás előtt, hogy milyen verseket tanultak erről az évszakról. Szinte minden évben csupa újdonsággal készülnek 
és ugyanaz a vers nem szólal meg kétszer.

„Szeretném, ha vadalmafa lennék!
Terebélyes vadalmafa;
S hogy testemből jóllakhatna
Minden éhező kis gyermek
Árnyaimmal betakarva.” 

/József Attila/
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Sportegyesületi hírek
Az egyesület felnőtt csapatánál 
edzőváltás történt, a további-
akban Vona Ferenc irányítja a 
gárdát, aki egyenlőre a tavaszi 
szezon végéig vállalta a feladat 
ellátását. 
A vezetőség ezúton is megkö-
szöni Kovács Jánosnak az eddigi 
kitartó munkáját, és játékosként 
továbbra is számít tevékenysé-
gére.

Utánpótlás

Eredményes tavaszi kezdés a Bo-
zsik-tornán
Április 15-én lezajlott az egye-
sületi Bozsik Program első tava-
szi tornája Kunhegyesen az U7, 
U9 és U11-es korosztályokban. 
Ellenfeleink szokásosan Tisza-
szentimre, Kunhegyes, Kenderes 
és Tiszabura csapatai voltak.  

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. NAGYIVÁNI KSE II. 16 16 0 0 71 18 53 48
2. TISZAGYENDA KSK 16 9 3 4 46 26 20 30
3. JÁSZDÓZSA SE 16 9 1 6 39 38 1 28
4. TÓSZEG KSE 15 6 4 5 35 30 5 22
5. KENGYEL LSE 15 6 3 6 36 39 -3 21
6. JÁSZJÁKÓHALMI KSE 15 5 5 5 25 26 -1 20
7. KENDERES 17 4 5 8 29 37 -8 17
8. FC JÁSZSZENTANDRÁS 17 5 0 12 25 52 -27 15
9. ABÁDSZALÓK SE 16 4 2 10 21 39 -18 14
10. CSERKESZŐLŐI SE 17 3 3 11 17 39 -22 11

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. JÁSZDÓZSA SE 16 13 2 1 90 13 77 41
2. TÓSZEG KSE 15 12 1 2 55 18 37 37
3. NAGYIVÁNI KSE II. 15 11 1 3 67 26 41 34
4. KENDERES 17 7 3 7 48 57 -9 23
5. KENGYEL LSE 15 6 3 6 48 38 10 21
6. ABÁDSZALÓK SE 15 6 3 6 38 41 -3 21
7. FC JÁSZSZENTANDRÁS 17 5 2 10 35 43 -8 17
8. JÁSZJÁKÓHALMI KSE 15 5 1 9 26 39 -13 16
9. CSERKESZŐLŐI SE 17 3 0 14 16 71 -55 9
10. TISZAGYENDA KSK 16 2 2 12 37 114 -77 8

Tabella felnőtt Tabella U19

Az abádszalókiak mérlege: 
U7 – 3 győzelem, 1 vereség
U9 – 3 győzelem, 1 döntetlen
U11 – 2 győzelem, 2 döntetlen
A következő tornára 2 hét múlva 
kerül sor, ahol hasonlóan szép 
szereplést várunk. 

Pál Mariann
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Hétvégi karate 
versenyeredmények
Az április  6-án Budapesten meg-
rendezett Nyúl Kupán – országos 
gyermek karate versenyen – az 
abádszalóki gyermekek a követ-
kező eredményeket érték el:
Pócs Barnabás
 gyermek III.  kat.  ezüstérem
Komáromi Bence 
 gyermek III. kat.  aranyérem
Gál Erika
 gyermek II. kat. ezüstérem
Gál Ágnes
 gyermek I. kat.  aranyérem
Pócs Péter
 gyermek I.  kat. ezüstérem
Ratkai Zoltán
 serdülő kat. bronzérem
Az abádszalóki indulók közül 
a hétvégi versenyen mindenki 
eredményes volt, kupát szerzett.

Karatésok évértékelő taggyűlése
Április 13-án a tiszaörvényi Hotel Hableány Hotel ebédlőjében adtak 
találkozót egymásnak az Egészséges Ifjúságért Sport és Mentálhigi-
énés Egyesület, Kyokushin Karate Szakosztályának tagjai. Ennek az 
egyesületnek a keretében folyik az abádszalóki karate és kettlebell 
képzés. Az asztaloknál most a karatékáink ültek, szülői kísérettel. Az 
évzáró taggyűlésen megjelent Kovács Mihály polgármester úr is a 
családjával.
Szanyi Attila elnök beszámolójából megtudhattuk, hogy három me-
gyében, négy településen tevékenykedik az egyesület. Poroszlón, 
Egyeken, Tiszafüreden és Abádszalókon. 90 fő karatézik, 60 fő vesz 
részt a kettlebell edzéseken. Ebben a versenyévadban 12 versenyen 
vettek rész. 9 arany, 10 ezüst, 17 bronzérem igazolja az eredményes-
séget. Az elnök megítélése szerint az ország egyik legjobban szereplő 
klubjaként zárták az évadot. Távlati tervük, hogy szeretnének Leader 
pályázati támogatásból egy edzőtermet építeni Tiszafüreden. Sajnos 
az önkormányzattól, az adósságrendezés miatt, ingyenesen most 

nem várhatják a telek 
biztosítását.
A legeredménye-
sebben szereplő 
tagoknak elisme-
rő oklevelet adott 
át Szanyi Attila. Az 
abádszalókiak közül 
Gál Erika, Gál Ágnes, 
Ratkai Zoltán ve-
hetett át oklevelet. 
Ratkai Zoltánnak még 
külön megköszönte 
az abádszalóki spor-
tolók összefogását.
Gerencsér Ibolya em-
lékplakettet kapott 
a klubban végzett 
kiemelkedő szervező-
munkájáért, a támo-
gatók felkutatásáért.

2013-as év kiemelt feladata lesz a versenyeken való még eredménye-
sebb versenyzés, a szentesi világbajnokságra való felkészülés. Ennek 
érdekében támogatókat kell felkutatniuk, hogy fedezni tudják a fel-
merülő költségeket.

Szekrényes I.
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A fogászati 
rendelések 
időpontja

Tisztelt Lakosság!

Felhívás!

HIRDETMÉNY

Hétfő 13-18-ig
Kedd 13-18-ig
Szerda 8-12-ig
Csütörtök iskolafogászat
Péntek 8-12-ig

A fogászati rendelésre 
időpont egyeztetés szük-
séges!

A rendelő telefonszáma: 
 59/201-100

Mint bizonyára ismert, hogy legkésőbb 2014-ben megszűnik a földi sugárzású tv műsorszórás és he-
lyébe a digitális műsorterjesztés lép. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából a Központi 
Statisztikai Hivatal által megbízott felmérők felkeresik a szociálisan rászoruló háztartásokat, tekintettel 
arra, hogy a rászorultak támogatást kapnak az átállás anyagi terheiből. A felmérést Sáfár Katalin Éva 
2013. április 15. és augusztus 30 között fogja végezni, aki fényképes igazolvánnyal, azonosító számmal 
rendelkezik. Kérjük az érintettek segítőkész hozzáállását. 
A témával kapcsolatban felvilágosítás a 06/80 383940.

„Teljes Életért” Nonprofi t Közhasznú Kft. Szolnok, József A. út 83. munkalehetőséget kínál a Tiszafüred, 
Vajgyár út 5. szám alatti fi óktelepen megváltozott munkaképességű (komplex minősítésen átesett, vagy 
arra kötelezett, illetve hatósági bizonyítvánnyal rendelkező) személyek részére, gépi varró, betanított 
gépi varró munkakörök ellátására. Érdeklődni: 06/59 511-090-es telefonszámon lehet. 

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal

Ingyen internet 
hozzáférés!

Az Abádi Benedek Városi Mű-
velődési Házban 2013. május 
közepétől ingyenesen lehet 
használni a 9-es számú in-
formatikai oktatóterem szá-
mítógépeit! A gépek 13-15 
óráig informatikai szakember 
segítségével állnak rendelke-
zésre.

VIDEÓZÁS 
FELSŐFOKON!
Esküvői, családi, 

születésnapi, 
ballagási 

rendezvények.
Mi megörökítjük 

legszebb pillanatait!

Érd.: Elek János 
Forrás TV Kft.

Tel.:30/380-7450

Eddigi fi lmjeink Abádszalókról: 
www.forrastv.hu/abadszalokinyar

Miért nem vagy boldog? • Konfl iktusokkal van teli az életed? • Hiába 
kérsz mégsem kapsz?

Előadás, (amibe beleszólhatsz).
Egészségünk és jóllétünk megteremtésének tisztánlátása.

- Mit tehetek annak érdekében, hogy ne betegségeket 
és sorozatos stresszt hozzak be az életembe?  Minderre 
van megoldás!
- Mit tegyek annak érdekében, hogy a boldogságot 
hozzam be az életembe és ne  a sorozatos kudarcot, 
sikertelenséget?  Minderre van megoldás!

Előadás arról, hogyan teremted meg magadnak a 
betegségeket és miért.  Pszichoszomatikus szemlé-
lettel másként látod majd a világot. 
Biztonság, boldogság, anyagi jóllét, egészség, bol-
dog párkapcsolat……
Mindenki vágyik valamire. Hogyan teremtheted 
meg mindezt?  Választ kapsz a kérdéseidre!
Te magad vagy a csoda és erre ráébredsz. Mindenki 
a boldogságra törekszik, de nem találja a megte-
remtésére irányuló módszert.
- Sokat dolgozol és nincs boldogság az életedben?

- Betegségek sorai jelennek meg, gátolnak, 
stresszelnek, tönkreteszik az életed?
- Boldogtalan a házasságod, párkapcsolatod, pedig 
annyit megtettél már, hogy jobb legyen?
- Egyedül vagy mert úgy érzed senkisem szerethet, 
vagy talán megsem érdemled a boldogságot?
- Elég volt és néha úgy érzed feladnád már az egészet?

Mindenre van megoldás ! Megmutatom, hogy boldog-
ságra születtél és mindent elérhetsz amit csak akarsz!

Holocsi Irén
Metafi zikai Pszichoterapeuta és Speciális Tanácsadó

Kvantum Pszichológiai Szakkonzulens

Az ingyenes, interaktív előadás a gyermeknap kereté-
ben hangzik majd el, a Tisza-tó Strandon, május 26-án 
délután 15 órakor.

Információ: Szekrényes I.

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

Ezúton értesítjük az érdeklődőket, hogy az 

Abádszalók, Arany János út 14/1 
számú ingatlant értékesíteni kívánjuk. 

HRSZ:1010, telekméret 1684 m2, felépítmény 110 m2, lakóház, udvar és gazdasági épület besorolású. 3 szoba, 
fürdőszoba, konyha előszoba elrendezésű. Közművek víz, csatorna, elektromos áram, gáz az utcán. Jelenlegi fűtés 

vegyes tüzelésű központi fűtés. Vályogtégla, és tégla falazatú, monolit betonból készült sávalapozással, pala héjazattal.

 A vételi ajánlatokat az alábbi címre kérjük postai úton eljuttatni:
JNSZM Kormányhivatal 

Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 
Csór Imréné Hiv. gondnok

5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 13/a
Postára adás határideje: 2013. 05. 30.
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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: 

Házasságot kötött:

Dányi László Gáspár 59
Károlyi Sándor 70

Bartók Erzsébet és Hódi 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

 áprilisi programok

 májusi programok

17-én 100 órás  Eszperantó nyelvtanfolyam indul
19-én 10-12-ig  vegyes iparcikk vásár
27-án  Derűs Alkonyat Nyugdíjas Klub 
 klubtalálkozó

8-án 9-11-ig  vegyes iparcikk vásár
15-én 9-11-ig  vegyes iparcikk vásár
22-én 9-12-ig  vegyes iparcikk vásár
29-én  élelmiszer segély osztás
31-én  Óvodások évzáró ünnepsége

Kettlebell edzés Szanyi Attila szervezésében
minden kedd és szombat 17 órától

Számítástechnika tanfolyam I. csoport  8-13 óráig
április 14, 21, 28.
május 5, 12, 25.

Számítástechnika tanfolyam II. csoport 16,30-19,45
április 15, 17, 22, 24, 29
május 6, 8



Abádszalóki Abádszalóki 
Városi Majális 2013Városi Majális 2013

2013. május 1. szerda • Tisza-tó Strand2013. május 1. szerda • Tisza-tó Strand

10:00 Megnyitó; Kovács Mihály polgármester
10:20 Majális Kupa – homokfoci bajnokság 
 Ingyenes sergő, ugrálóvár a gyerekeknek!
 Henna, arcfestés, kézműves foglalkozás
 Szervezett gyermek sport programok, 
 népijáték, ügyességi játékok
 Lovaglás
 Édesség és ajándék vásár
 Tűzoltó bemutató: célba lövés sugárcsővel
10:20 Csillaghúr Népdalkör és a 
 Kovács Mihály Általános Iskola Citera Együttese
10:50 Abádszalóki Nyugdíjas Nótakör
11:10 Derűs Alkonyat Nyugdíjas Klub
11:30 Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 Abádszalóki Tagozata
12:00 Sportversenyek eredményhirdetése
12:30 Ingyenes gulyásleves
13:00 Dalma Dance Klub műsora
14:00 Karate bemutató

Április 30. 19.30 • Könyvtár elöl indulás,
 fáklyás felvonulás, tábortűz, 
 közös éneklés a Sportpályán

veeell

gggyyüütttteesssseeeeeee

mmééénnnnyyyy

eettéése

A be lépés d í j ta lan
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