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Átadták a Nagykunsági Árvízszintcsökkentő Tározót
Áder János köztársasági elnök átadta 
a Nagykunsági árvízszintcsökkentő 
tározót, amely egymagában 20-21 cen-
timéterrel, a rendszerbe állított többi 
tározóval együtt pedig csaknem egy 
méterrel képes csökkenteni a Tiszán le-
vonuló nagyobb árvizeket. A 40 négy-
zetkilométer alapterületű, 99 millió 
köbméter víz befogadására alkalmas 
tározó átlagos vízmélysége maximális 
feltöltöttségnél 2,5 méter.

Újabb fontos elemmel gazdagodott a tiszai 
víztározók hálózata. A folyó szabályozásában 
a jövhben kulcsszerepet játszó, kilenc táro-
zóból álló rendszer részeként most a Nagy-
kunsági árvízszintcsökkenth tárazót adta át 
rendeltetésének Áder János köztársasági 
elnök. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése ke-
retében kiépített árapasztó hálózat félmillió 
ember személy- és vagyonbiztonságáért felel 
a jövhben.

Áder János beszédében köszönetet mondott 
mindazoknak, aki közrem|ködtek a Nagy-
kunsági-tározó tervezésében és építésében, 
továbbá azoknak, akik most is az árvizek elhá-
rításán dolgoznak szerte az országban. Hang-
súlyozta, hogy a tiszai árapasztó rendszer elsh-
sorban a helybeliek és a környéken élhk életét 
teszi kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá.

„A rendszerbe szervezett tározók a meder 
vízszállító képességét növelh beavatkozá-
sokkal együtt összesen egy méterrel lesznek 
képesek csökkenteni a folyó vízszintjét rend-
kívüli áradás esetén” – mondta Molnár Béla, 
az Országos Vízügyi Fhigazgatóság (OVF) 
fhigazgatója. A Nagykunsági-tározó ehhez az 
apasztó hatáshoz több mint 20 centivel járul 
hozzá a térségben. A Nagykunsági-tározó 
Abádszalók, Kunhegyes, Tiszagyenda, Tisza-
roff és Tiszabura között épült meg, területe 
40 négyzetkilométer, 99 millió köbméter víz 
befogadására alkalmas, átlagos vízmélysége 
teljes feltöltés esetén 2,5 méter.

„Az ezredforduló példátlan pusztítást okozó 
árhullámai megmutatták, hogy a Tisza régi 
árvízvédelmi rendszere nem képes meg-
felelh védettséget nyújtani a korábbiaknál 
nagyobb intenzitású árvizek ellen” – mondta 
Molnár Béla. Világossá vált az is, hogy a véde-
lem a töltések magasításával nem növelheth 
tovább, ezért a vízügyi szakemberek új meg-
oldást kerestek. A cél egy olyan koncepció 
kidolgozása volt, amely a terület- és vidékfej-
lesztés szempontjait fi gyelembe véve képes 
kezelni az új típusú árvizeket. A megoldás a 
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése elnevezés| 
program lett: a megépülh rendszer m|ködési 
elve, hogy a víztöbbletet szabályozott módon 
vezeti ki a folyó mellett létesített tározókba, 
majd az árhullám levonulása után visszaen-
gedi a fhmederbe.

A rendkívüli árvizek levezetése és a vizek 
egyenletesebb elosztása érdekében meg-
épülh tározórendszer részeként elshként a 
Cigánd–Tiszakarádi-tározó építése fejezh-
dött be 2008 novemberében a Tisza felsh sza-

kaszán. 2009 júliusában adták át a Tiszaroffi -
tározót a Közép-Tisza-vidéken, 2009 hszén 
pedig megkezdhdött a Hanyi–Tiszasülyi- és a 
Nagykunsági-tározó kivitelezése a Tisza jobb, 
illetve bal partján. A Szamos–Kraszna-közi 
tározót 2012 nyarán kezdték építeni, a be-
regi vízgazdálkodási létesítmény kivitelezési 
munkái várhatóan 2013 nyarán indulnak el.

A Nagykunsági-tározó beruházásának kereté-
ben 18 kilométer új töltést építettek, további 9 
kilométeren a meglévhket magasították meg. 
A tározó feltöltését és leürítését a 150 köb-
méter/másodperc átereszthképesség| vasbe-
ton m|tárgy biztosítja, a feltöltéshez 8-9 nap 
szükséges, az ürítés ajánlott ideje 50-60 nap. 
Megépült a vízbeereszth és -leereszth csator-
na, egy 4,5 kilométer összeköth csatorna, 8 
zsilipes m|tárgy, 5 ideiglenes szivattyúállás és 
3 öntözhvíz-kivételi m|tárgy is. A hullámvé-
delem céljából létesítendh véderdh-telepítési 
munkák 2013. januárban kezdhdtek meg, és 
2014. januárban fejezhdnek be. 

A leereszth csatorna felett Pusztataskonynál 
új közúti hidat kellett építeni, amelyet a meg-
tartott hídavató ünnepségen gróf Szapáry 
Gyuláról, a régió neves országgy|lési képvi-
selhjérhl, Magyarország 1890 és 1892 közötti 
miniszterelnökérhl neveztek el.

A projekt összköltsége 11 milliárd forint, ami-
nek 85 százalékát az Európai Unió Környezet 
és Energia Operatív Programja (KEOP) adja, a 
hazai társfi nanszírozás 15 százalékos.

A Nagykunsági árvízszintcsökkenth tárazó 
ünnepélyes átadásán városunk képviseleté-
ben,- meghívott vendégként, Kovács Mihály 
polgármester úr vett részt.
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Nagykunsági gazdafórum

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. április 25-i  ülésén hozott határozata – rövidített formában

32/2013. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határo-
zat. Vis maior pályázat benyújtásáról

Abádszalók Város Képviselh-testülete ülésén úgy 
határozott, hogy a vis maior támogatás címen tá-
mogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Jégkár Abádszalókon 
Helye: Védekezés Abádszalók teljes belterülete

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés  2013. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 0 Ft 0
Biztosító kártérítése  0 Ft 0
Egyéb forrás    0 Ft 0
Vis maior támogatási igény 48.500 Ft 100
Források összesen  48 500 Ft 100

A védekezési költségek fedezetét az önkormány-
zat nem tudja biztosítani, a vis maior esemény idh-
pontjában adósságrendezési eljárás alatt állt.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igény-
bejelentés benyújtására.

33/2013. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határo-
zat. Abádszalók Város Önkormányzatának 2013. 
évi közbeszerzési tervéről 
Abádszalók Város Önkormányzata 2013. évben 
közbeszerzési eljárásokat nem tervez lefolytatni.

34/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat. Egyes szociális feladatok intézményi telepí-
téséről.
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselh-tes-
tülete elhatározza, hogy a 2013. június 30. napjával 
jogutód nélkül megsz|nh Többcélú Társulás Szociális 
Szolgáltató Központja által ellátott Családsegíth és 
Gyermekjóléti feladatokat 2013. július 1-thl a Gondo-
zási Központhoz rendeli. Utasítja az intézmény veze-
thjét, valamint az Abádszalóki Közös Önkormányzati 
Hivatal apparátusát, az Alapító Okirat és egyéb doku-
mentumok elkészítésére, módosítására. 

36/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határo-
zat. Támogató nyilatkozat jóváhagyásáról.
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselh-
testülete támogatja a Kemejkert Kft. 5241 Abád-
szalók, Kölcsey Ferenc út 1. szám „Horgászturizmus, 

munkahelyteremth innovációs fejlesztés” cím| 
projektben foglaltakkal, annak megvalósulását tá-
mogatja.  Felhatalmazza a város polgármesterét a 
Támogatói nyilatkozat aláírására. 

37/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határo-
zat. Közszolgáltatási keretszerződés megtárgyalá-
sáról. 
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselh-
testülete ezennel jóváhagyja a Pátria M|vészeti 
Iskola kérelmére beterjesztett Közszolgáltatási 
keretszerzhdést. Felhatalmazza a polgármestert a 
szerzhdés aláírására. 

38/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határo-
zat. Székely lobogó hivatali épületen történő elhe-
lyezéséről. 
Abádszalók Város Képviselh-testülete a hivatal 
épületére történh Székely zászló kit|zésével kap-
csolatban úgy dönt, hogy levélben kikéri Erdélyi 
Backamadaras testvértelepülésünk vezethi véle-
ményét, ennek ismeretében visszatér a kérelem 
elbírálására.

A Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó műszaki átadás-
átvétele 2012. december 5-én történt. A Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő tározó üzemeltetésé-
vel kapcsolatban az Igazgatóság 2013. április 18-án 17 óra-
kor, az abádszalóki városházán gazdafórumot szervezett.

A gazdafórumon elhangzott előadások:
1., A Nagykunsági árapasztó tározó üzemeltetésének bemutatása. 
Elhadó: Fejes Lhrinc szakaszmérnök 

2., A kártalanítás aktuális jogi szabályozása Elhadó: Dr. Varga Lilla jogász

3., A 2010. évi Tiszaroffi  tározó igénybevétel utáni kártalanítás tapasz-
talatai. Elhadó: Apró Pál igazságügyi szakérth
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2013 április 18-án abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az ország másik hat iskolaigazga-
tójával személyes találkozón vehettem részt Orbán Viktor miniszterelnök úrral és Lázár János állam-
titkár úrral. A találkozóra a Parlament Nándorfehérvári termében került sor.

A zártkör| egyeztetésen az iskolai fenntartó váltás folyamatáról, feladatairól cserélhették ki tapasz-
talataikat a résztvevhk. A megbeszélésen résztvevh általános iskolai, gimnáziumi, szakközép-és 
szakiskolai, m|vészetoktatási intézmények vezethi saját szemszögükbhl értékelhették a folyamatot. 

A beszélgetés során a iskolai élet minden szegmensére igyekeztünk kitérni: az új Nemzeti Alap-
tanterv, a kerettantervek bevezetésének tapasztalatai, a mindennapos testnevelés, a tankönyv-
rendelés, a nyugdíjas pedagógusok tovább foglalkoztatása, a pedagógus életpálya modell, az 
iskolai házipénztár szükségessége, a technikai dolgozók létszáma, a gyermekek étkeztetése, a 
tankerületek felállítása, az ezekhez kapcsolódó vélemények, tapasztalatok kerültek megvitatásra.

A kötetlen hangulatú megbeszélésen való részvétel számomra nagyon hasznos és inspiráló hatá-
sú volt. Úgy gondolom személyemen keresztül, ebben a megtiszteltetésben mind az iskola, mind 
Abádszalók városa, mind a Kunhegyesi Tankerület részesült. 

Gyányiné Székely Viola igazgató

Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Oláh 
Imre tűzoltó parancsnok és az állomány tagjai 
részére

Tisztelt Parancsnok Úr és az állomány tagjai!

Május hónap bhvelkedik a jeles események-
ben. Ekkor emlékezünk meg a „Munka ünne-
pérhl”, köszöntjük az „Édesanyákat”, tartjuk az 
„Európa Nap”-ot és sorolhatnám. T|zoltóink és 
valamennyiünk számára van egy, a szervezet 
névadójaként meghatározó nap, a t|z ellen küz-
dh ember jelképévé vált Szent Flórián Napja. 

Az emberfeletti hatalmakhoz, szentekhez 
fohászkodás egyidhs az emberiséggel. Külö-
nösen baj, vész esetén kérték segítségüket a 
vigaszra szorulók, el|zni a rosszat, leküzdeni 
a csapásokat. Az egyik legfélelmetesebb ele-
mi erhthl, a t|zthl való rettegés keltette élet-
re Flóriánnak a „t|z katonájának” kultuszát.

T|zoltó elhdeik védhszentjükként tisztelték, 
díszünnepként ülték meg május 4-ét, Flórián 

Napját, s a t|zoltók ma is a személye elhtti fh-
hajtással tisztelegnek alakjának. Élete és ha-
lála megmintázza azt az elkötelezett hivatás-
tudatot, melynek alapja a munkába vetett hit 
és a hagyományokhoz való ragaszkodás. Fló-
rián jelképpé vált: az emberség, az önzetlen 
segíteni akarás és hhsies bátorság jelképévé.

Láttam, láttuk már munka közben a mi 
lánglovagjainkat is. Büszkék vagyunk az ott 
tanúsított bátorságotokra, szakma-szerete-
tetekre, elkötelezettségetekre és nem utolsó 
sorban szakmaiságotokra. Jó volt látni azt az 
összekovácsolódott - félszavakból is értjük 
egymást - de mindig a társaink biztonsá-
gát is szem elhtt tartó megfeszített munkát, 
amelyet akár t|z esetén, m|szaki menté-
sek alkalmával vagy természeti események 
következtében tanúsítotok. A Ti elkötele-
zettségetek a mi biztonságunk. Tudjuk - ha 
naponta nem érzetetjük is Veletek -, milyen 
fontos a munkátok, a szakma, a hivatás iránti 
elkötelezettségetek. Ez biztosítja a biztonsá-

gunkat a nyugalmunkat. Tudjuk azt is, hogy 
sokkal több elismerést, megbecsülést érde-
melnétek. Tudjuk, milyen nehéz biztosítani a 
feltételeket és ehhez emberileg is mennyivel 
járultok hozzá. Ezért öröm, hogy van egy nap 
az év legszebb hónapjában, amikor ünnepel-
hetjük Szent Flórián lánglovagjait. Titeket, az 
abádszalóki állomány teljes tagságát.

Ezt az alkalmat kihasználva képviselhtestü-
letünk nevében megköszönöm azt az áldo-
zatos, sokszor a család és a szabadidh fölé 
helyezett, feladatra, eseményre koncentráló 
munkát, melyet bármilyen rendkívüli ese-
mény kapcsán tapasztalunk Thletek!  Kíván-
juk, hogy hrizzétek meg azt a szellemiséget, 
mely nem csak Abádszalókon, nem csak Ma-
gyarországon, de az egész világon övezi ezt a 
nélkülözhetetlen szervezetet, a T|zoltóságot!

Abádszalók, 2013. május 4. 

Tisztelettel:       Kovács Mihály
polgármester

Kerekasztal megbeszélésen  a Miniszterelnökkel

Szent  Flórián napjaSzent  Flórián napja
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Kátyúzási feladatok 2013
A szokatlanul elhúzódó, csapadékban gazdag tél sajnos nem múlt el 
nyomtalanul városunkban sem. Az önkormányzat szakemberei április 
közepén tartottak bejárást a közterületi károk felmérése céljából és 
megállapításra került, hogy szinte minden burkolt utcán keletkeztek 
kisebb-nagyobb kátyúk. A jelenthsebb felület| károk helyreállítására 
vis maior igényt nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz bruttó 10 
millió Ft-os becsült helyreállítási költség megjelölésével. A vonatkozó 
rendelet elhírásait fi gyelembe véve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság valamint a Magyar Közút Zrt. szakemberei az igénybe-
jelentést követhen elhzetes helyszíni vizsgálatot is tartottak, ahol a 
bejelentett helyreállítási igényeket reálisnak ítélték meg. 

Jelenleg a károk szakérthi vizsgálata folyik, amelynek eredménye kö-
telezh mellékletét fogja képezni a május végén benyújtandó pályá-
zatnak.

Támogató döntés esetén – amely a nyár második felében várható 
– 15 utcában (Damjanich utca, István király utca, Balassi Bálint utca, 
Arany János utca, Jókai utca, Vasvári Pál utca, Erkel Ferenc utca, Béke 
utca, József Attila utca, Darwin utca, Rákóczi utca, Lehel köz, Nagy-
nyárfa utca, Május 1 utca, Szent-Györgyi Albert utca) fognak végezni 
az önkormányzat megbízásából kátyúzási munkákat a nyár végén 
több mint 3000 m2 felületen.

A kisebb mértékben károsodott utcákon a kátyúzási munkákat az 
idén folytatódó START közfoglalkoztatási program részeként tervez-
zük megvalósítani.

Abádszalók a virágos városAbádszalók a virágos város

Abádszalók nem csak a nyári rendezvénysorozatáról és a vendégszeretetérhl híres, hanem 
rendezett, gyönyör| parkosított fhterérhl, melyben évrhl évre szebbnél szebb virágok kap-
nak helyet. Idén is közel 6000 virágpalánta lett elültetve a város frekventált helyeire, a köz-
intézményekhez valamint az idegenforgalmi területekhez. Így nem csak a város központja 
de az iskola, az óvoda, a könyvtár, az orvosi rendelh környéke is gyönyör| színes virágokban 
fog pompázni! Újításként pálmafaalakú virágtartó állványok kerültek kihelyezésre, melyek-
ben futó tiroli muskátlik kaptak helyet. Évrhl évre egyre szebb és színesebb növényekkel 
lesz gazdagabb a város, és így méltán foglal helyet Magyarország tíz legszebb települése 
között Abádszalók! Éppen ezért legyünk büszkék és vigyázzunk rá! Kovrig Dóra

Balogh József



6

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK XVII. évf. 5 szám � 2013. május

Adóellenőrzés városunkban 
Településünk életében, gazdálkodásában – 
tekintettel idegenforgalmi szerepkörére - ki-
emelt jelenthsége van az idegenforgalmi adó 
bevételnek. 

Az idegenforgalmi adó az önkormányzatok 
által alkalmazható helyi adók egyike. Sajá-
tossága a többi helyi adók sorában abban 
rejlik, hogy a települési önkormányzatok 
által beszedett idegenforgalmi adó minden 
egy forintjához az állam 1,50 forint állami 
támogatást nyújt. 

Számszer|sítve: a 2012. évben beszedett 11 
millió Ft idegenforgalmi adóhoz 16,5 millió 
Ft állami támogatást kaptunk, összesen így 
27,5 millió Ft bevételhez jutott városunk. 

 

2011. évthl további sajátossággal ruházta fel 
önkormányzatunk ezt az adónemet, neve-
zetesen: az adó szállásadók általi megfi ze-
tésével a városunkban megszálló vendégek 
ingyenesen látogathatták a nyári rendezvé-
nyeinket. Ezen új rendszer tapasztalatai ked-
vezhk voltak:

- jelenthsen több idegenforgalmi adó be-
vétel realizálódott

- a rendezvények ingyenes látogatási le-
hethsége kedvezh visszhangra talált, 
több vendéget vonzott, reklámértéke 
volt,

- többen döntöttek úgy, hogy a környezh 
szálláshelyek közül városunkban szállnak 
meg.

Természetesen - mint minden új rendszernek 
– ennek is voltak negatív hatásai, kedvezht-
len fogadtatása és persze hibái is.

A kedvezh tapasztalatok azt igazolják, hogy 
a rendszert továbbra is fenn kell tartani, a hi-
bákból tanulva kiküszöbölve azokat. 

Úgy gondoljuk, hogy a legtöbb nehézséget, 
félreértést a megfelelh ismeretek hiánya 
okozta, elshsorban a szállásadók részérhl, 
aminek követeztében nem megfelelh tájé-
koztatást kaptak a vendégek. 

Ezért hasznosnak ítéljük, hogy a 2009. és 
2010. évben már gyakorlattá vált - de 2011. 
és 2012. évben kimaradt - helyi lapban törté-
nh tájékoztatásunkat folytatjuk. 

Az említett két évben fhként az adózásról, 
annak változásáról, az általános szabályokról 
írtunk, most emellett a hangsúlyt a „karszala-
gos rendszer” megismertetésére helyezzük, 
segítve ezzel is a tájékozódást, a rendszer 
mind szélesebb kör| megismertetését mind 
a szállásadók, mind pedig az üdülh vendégek 
körében. 

Mindenekelhtt azt szeretnénk elhre bocsá-
tani, hogy az a tény, hogy önkormányzatunk 
2011. december 15-thl adósságrendezési 

eljárás, az idegenforgalmi feladatok ellátá-
sát utóbbi években végzh AVÜSZ Kft pedig 
felszámolási eljárás alatt áll, nem befolyásol-
ja kedvezhtlenül az idegenforgalmi szezon 
alakulását.

Mindkét eljárást az önkormányzat képviselh-
testülete saját maga kezdeményezte, az ön-
kormányzat, a város gazdasági helyzetének 
stabilizálása érdekében. 

2012. évthl a strand és az idegenforgalmi 
létesítmények üzemeltetésére, a nyári ren-
dezvények lebonyolítására a Tisza-tó Strand 
Nonprofi t Kft. kapott megbízást az önkor-
mányzattól. 

A rendezvények színvonalasabbá tétele ér-
dekében az élményközpontban a Fesztivál-
színpad mellett két felújított disco (Retro 
Club Disco és Vision Beach) várja a szórakozni 
vágyókat, valamint a Retro Disco épületében 
vasárnaptól csütörtökig Szalóki Filmfesztivál 
néven mozi m|ködik. 

Programok június 1-én kezdhdnek a Tisza-ta-
vi Családi nap ingyenes rendezvénnyel, a hi-
vatalos szezonnyitó június 22-én kerül meg-
rendezésre. Az élményközpont június 21-thl 
augusztus 20-ig beléphjeggyel látogatható 
18 órától. A hivatalos szezonzáró ideje au-
gusztus 20. 

A rendezvény helyszínére ez évben is kar-
szalaggal lehet belépni. Azon látogatók ré-
szére, akik nem Abádszalókon szállnak meg, 
a beléphdíj pénteken, szombaton, valamint 
augusztus 17-18-19-én és 20-án 800,- Ft, a 
többi napokon 300,- Ft. gk a beléptetésre 
jogosító karszalagot belépéskor a pénztárak-
nál vehetik meg.

Azon látogatók részére, akik városunkban 
szállnak meg (töltenek el vendégéjszakát) 
a rendezvények látogatása a szállásadó ré-
szére megi zetett idegenforgalmi adó alap-
ján ingyenes.

Az idegenforgalmi adó mértéke 2013. év-
ben 18 és 70 év között 400,- Ft/fő/ vendég-
éjszaka.

Az ingyenes belépésre a vendég abban az 
esetben jogosult, ha szállásadója az ide-
genforgalmi adó megi zetése ellenében 
ellátja őt karszalaggal. 

FIGYELEM: a szállásadótól kapott karsza-
lag a nappali strandbelépésre nem jogosít-
ja fel tulajdonosát. 

A strand nappali beléptetése nem változik: 
reggel 8 órától este 18 óráig kell strandbe-
lépht váltani, 18 óra után már rendezvény 
beléph megváltásra van lehethség. A strand 
20.30-ig tart nyitva, ezt követhen lezárásra 

kerül, területén takarítás, locsolás kezdhdik. A 
rendezvényre látogatók biztonsági okokból 
nem tartózkodhatnak ott.

A Tisza-tó strandon a strandbeléph fi zetheth 
SZÉP Kártyával. 

A szállásadók feladatai a rendezvények in-
gyenes látogatását lehetővé tevő karszala-
gos rendszer működtetése érdekében: 

Mindenekelőtt FONTOS hangsúlyozni, 
hogy ennek alkalmazása nem lehetőség, 
hanem kötelező a szállásadók számára!

A karszalagok kezelése ez évben is a Tourin-
form Irodában történik. A karszalag igénylé-
sének változatlanul alapfeltétele, hogy a szál-
lásadónak nem lehet adótartozása és csak a 
szállásadói engedélyben szereplh férhhelyek 
száma szerinti mennyiség igényelheth. 

Változás 2012. évthl, hogy a szalagok adott 
idhszakra - dátum szerint egy hetes idhtar-
tamra – szólnak, egyszerre egy hónapra szol-
gáló mennyiséget lehet igényelni.

A VENDÉGEK FELADATA, LEHETŐSÉGE, 
HOGY AZ IDEGENFORGALMI ADÓ MEG-
FIZETÉSÉT KÖVETŐEN KÉRJE SZÁLLÁS-
ADÓJÁTÓL AZ ESTI RENDEZVÉNYEK 
INGYENES LÁTOGATÁSÁT LEHETŐ TEVŐ 
KARSZALAGOT.
A bevezethben vázolt adóbevételi önkor-
mányzati érdek, a vendégeknek teremtett 
kedvezmények megvalósulása érdekében a 
pénzügyi iroda adóügyi munkatársai június 
hónaptól kezdhdhen folyamatos helyszíni 
adóellenőrzést végeznek a városban.

Az ellenőrzés nem csak a szállásadói en-
gedéllyel rendelkezőkre terjed ki, hanem 
érint valamennyi olyan személyt, akit ide-
genforgalmi adóbeszedési kötelezettség 
terhelhet. 

Az alapveth adózási szabályokról, az ellen-hrzésrhl az alábbiak szerint adunk tájékoz-
tatást:

Kinek kell idegenforgalmi adót fizetni, 
mire irányul az ellenőrzés?
Az idegenforgalmi adó fi zetésének szabálya-
it a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
állapítja meg. Erre épülve alkotta meg a te-
lepülésünkre vonatkozó szabályokat a kép-
viselhtestület a 17/2000. (XII.14.) rendeleté-
ben, melyet idhközben többször módosított, 
részben a hivatkozott törvény, részben az 
adómérték változása miatt.  
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Fentiek értelmében: 

� Adókötelezettség terheli azt a magán-
személyt, aki nem állandó lakosként az ön-
kormányzat illetékességi területén legalább 
egy vendégéjszakát eltölt

� Mentes az adó alól: 

- a l8. életévét be nem töltött, továbbá a 
70. életévét betöltött magánszemély (ki-
emelést érdemel, hogy a törvény a 18 
év alatti személyeket mentesíti, a 70 év 
felettiek esetében megengedi, hogy az 
önkormányzat saját döntése alapján 
mentességet adjon)

- az egészségügyi, szociális intézményben 
ellátott magánszemély, 

- tanulói vagy hallgatói jogviszony alap-
ján, szolgálati kötelezettség teljesítse, 
munkavégzés céljából az önkormányzat 
illetékességi területén tartózkodó ma-
gánszemély, 

- az önkormányzat illetékességi területén 
lévh üdülh tulajdonosa vagy bérlhje, ille-
thleg a tulajdonos, a bérlh hozzátartozója 
(Ptk. 685. §. b./ pontja)

� Az adó alapja a megkezdett vendégéj-
szakák száma

� Az adó mértéke 400,- Ft személyenként 
és vendégéjszakánként (2012. január 1-thl !!)

� Az adó beszedésére kötelezett: 

- a szálláshely ellenérték fejében történh 
átengedése esetén a szállásdíjjal együtt 
a szállásadó

- a szálláshely vagy bármely más ingatlan 
ingyenesen történh átengedése esetén 
a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni 
jogosult az ott tartózkodás utolsó napján

• Az adót az adó beszedésére kötelezett 
akkor is tartozik bei zetni, ha annak besze-
dését elmulasztotta!

Így szólnak a szabályok „jogszabályi-
lag”. Mit jelent ez „magyarul”?
Idegenforgalmi adót kell fi zetnie mindenki-
nek, aki a városban vendégként tartózkodik, 
l8 évesnél idhsebb illetve 70 évesnél fi ata-
labb és nem hozzátartozója a szállásadójá-
nak. A hozzátartozó fogalomkörébe tartozik: 
a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örök-
befogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, 
az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelhszü-
lh, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli ro-
kon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes 
ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér 
házastársa. 

Az adó összege 400,-Ft, személyenként és 
eltöltött vendégéjszakánként, amit a szállás-
adónak kell a vendégthl beszedni és az ön-
kormányzathoz befi zetni, bevallani. 

Ennek szabályai: 
- a beszedett adóról a tárgyhót követh hó 

15 napjáig kell bevallást benyújtani, 
- a befi zetést a karszalagok átvételéhez 

igazodóan kell teljesíteni.
Ez az adó tehát nem a szállásadót, hanem a 
vendéget terheli, de a szállásadónak kell azt 
megfi zetni, akkor is, ha a vendégthl nem sze-
di be. 

Ki a szállásadó? (az adó beszedésére 
kötelezett)
� szálloda, panzió, kemping, üdülhház, kö-
zösségi szálláshely

� egyéb szálláshely engedéllyel rendelke-
zh magánszemély, vállalkozás

� semmilyen engedéllyel nem rendelkezh, 
de a településen (hozzátartozónak nem mi-
nhsülh) vendéget fogadó (elszállásoló) ma-
gánszemély, vállalkozó, ingatlan tulajdonos, 
stb.  

Mire irányul az ellenőrzés és mikor 
lehet végezni?
 Az ellenőrzés célja:

- annak megállapítása, hogy a városban 
(lakó és üdülhövezet egyaránt) szállás-
adási tevékenységet folytató személy 
vagy szervezet rendelkezik-e a tevékeny-
ség végzésére jogosító engedéllyel

- a városban tartózkodó vendégthl az en-
gedéllyel rendelkezh vagy nem rendelke-
zh szállásadója beszedte-e és befi zette-e 
az idegenforgalmi adót, vezeti-e a tevé-
kenység végzésére elhírt nyilvántartáso-
kat

- ismeri-e és helyesen alkalmazza-e a 
szállásadó a vendég ingyenes rendez-
vénybeléptetésére szolgáló karszalagos 
rendszert.

Ennek megállapítása céljából az ellenhrzés-
sel megbízott személyek – a megbízásuk 
igazolását követhen – jogosultak a lakó és 
üdülhingatlanokba, szálláshelyekre belépni, 
a helyszínt átvizsgálni, a szállásadótól és a 
vendégthl felvilágosítást illetve nyilatkozatot 
kérni, a jelenlévhk személyazonosságát, ott 
tartózkodásuk jogcímét tisztázni, napközben 
8 – 20 óra között, a tevékenység folytatásá-
val kapcsolatos iratokba (engedély, vendég-
könyv, pénztárkönyv, igazolvány, számla, 
adóbevallás, stb.) betekinteni, fényképfelvé-
telt készíteni. 

A helyszíni ellenhrzést önálló tevékenységet 
folytató adózónál (engedéllyel rendelkezh 
szállásadó) a tevékenysége idején, más sze-
mélynél napközben 8 – 20 óra között lehet 
lefolytatni. 

Jogkövetkezmények (mire számíthat az, 
aki nem tesz eleget bejelentési, adózási 
kötelezettségének)
� Az önkormányzat jegyzhje az engedély-
lyel nem rendelkező szálláshely üzemel-
tetését azonnali hatállyal megtiltja és 
– szálláshely kategóriánként eltérh mérté-
k| - egyéb szálláshely esetén 100.000,- Ft 
pénzbírságot szab ki.  

� Az adózási szabályok megsértése, be-
jelentési, bevallási kötelezettség elmulasz-
tása miatt magánszemély esetén 200.000,- 
Ft-ig, más adózó esetén 500.000,- Ft-ig 
terjedh többször - ismételhető mulasztási 
bírság szabható ki.

Még néhány kapcsolódó információ
� Aki a lakását nem üdülhvendégeknek 
adja bérbe, hanem magánszemélynek lakás 
céljára (albérletbe) vagy a településen dol-
gozó vállalkozónak vagy azok alkalmazotta-
inak, az nem tartozik az idegenforgalmi adó 
hatálya alá, neki nem kell az önkormányzat-
tól engedélyt kérnie, idegenforgalmi adót 
beszedni és befi zetni.  Ezt a tevékenységét az 
állami adóhatósághoz (NAV) kell bejelenteni 
és az adót (SZJA) megfi zetni.  

� A magánszemélyként (nem egyéni vál-
lalkozó, nem gazdasági társaság tagja, nem 
átalányadózó fi zeth vendéglátó) végzett 
szállásadói tevékenységbhl származó jöve-
delmet a személyi jövedelemadón túlmenh-
en 27 % mérték| egészségügyi hozzájárulás 
fi zetési kötelezettség is terheli, ami a költsé-
gek között elszámolható.

� Ezek az igen magas adóterhek követ-
kezetes, szabályszer| költségelszámolással 
mérsékelhethek, melyhez célszer| szakem-
ber segítségét kérni. 

Az adózással, ellenhrzéssel, a karszalagok 
használatával kapcsolatosan felmerülh to-
vábbi kérdéseik megválaszolására munka-
társaink állnak rendelkezésükre:

- Abádszalóki Közös Önkormányzati Hi-
vatalban az 59/535 114 telefonszámon, 
vagy az általános ügyfélfogadási idhben 
személyesen, 

- Tourinform Irodában az 59/357 376 te-
lefonszámon, vagy személyesen, a nyári 
nyitvatartási rend szerint, 

- Ellenőreink a helyszíni ellenőrzések so-
rán.

Valamennyi üdülhvendégnek és szállásadó-
nak kívánok jó nyarat!  

Pál Antalné
irodavezető
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Országos döntősök az Országházban

Ismét a Balatonnál!

A korábbi évekhez hasonlóan, az idén is jól szerepeltek a Kovács Mi-
hály Általános Iskola diákjai, a TITOK Oktatásszervezh BT által kiírt or-
szágos angol és történelmi versenyeken. 253 iskola, több mint 2000 
tanulója t|zte ki célul a kétfordulós selejtezh akadályainak sikeres 
leküzdését, ami csak a legjobbaknak sikerülhetett. Iskolánkat a május 
12-i dönthn, ami a Budapesti M|szaki Egyetem patinás központi épü-
letében rendeztek angolból 3, történelembhl 2 diák képviselhette. A 
csodálatos környezet, a felfokozott hangulat és persze a felkészülés 
során végzett kemény munka meghozta gyümölcsét. 

A London Bridge angol nyelv| versenyen

Kormos Gréti 8. b. osztályos tanuló 7.
Nagy Ibolya 6.a. osztályos tanuló 9.
Balogh Blanka 7.a. osztályos tanuló 20. helyezést ért el.
(felkészíth tanáruk: Sáfár Mária)

A Kálti Márk Történelem verseny

Tóth Levente a 7. osztályosok között a 15. helyen végzett.
Szalay Attila 5.a osztályos tanuló a 77 iskola 120 tanulója között, az 
elhkelh 3. helyezést szerezte meg.

Jutalmul a dönthbe jutott abádszalóki diákokat és szüleiket- egy 
volt abádszalóki diák dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, 

aki a bet|vetés tudományát 1968-ban iskolánkban kezdte el és erhs 
szálakkal köthdik településünkhöz – egy maradandó élményt nyúj-
tó parlamenti látogatásra látta vendégül. A kis csapat utaztatását a 
Kovács Mihály Általános Iskola és a Hubertus Vadásztársaság bizto-
sította.

Elismerés a szép sikert elérh gyermekeknek!

Köszönet a felkészíth tanároknak, a tanulásra inspiráló szülhknek és 
mindazoknak, akik lehethvé tették, hogy a becsületes kitartó munka 
elnyerhette méltó jutalmát.

2012 nyarán iskolánk negyven tanulója és 4 
felnhtt töltött felejthetetlen napokat a Ba-
laton partján az Erzsébet-program kereté-
ben. A Csopakon eltöltött hat nap rengeteg 
élményt jelentett gyermeknek és felnhttnek 
egyaránt, sok szép programon vehettünk 
részt. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ebben 
az évben is írt ki pályázatot az Erzsébet-tábor 
keretében. A több kategória közül iskolánk 
az „Igazolt hiányzás” programra nyújtott be 
pályázatot.

A pályázati felhívás megjelenése után fel-
mértük, hogy tanulóink közül ki szeretne hat 
napot, öt éjszakát eltölteni a Balaton mellett. 

A szülhi nyilatkozatok visszaérkezése után 
megindult az adminisztrációs munka, fel-
vittük a jelentkezhk adatait a számítógép-
re, majd elektronikus formában eljuttattuk 
pályázatunkat a kiíróhoz. Nagy izgalommal 
vártuk az eredményt. Tudtuk, hogy az önrész 
nagyon jelképes, s azt is, hogy fantasztikus 
programok, jó ellátás vár a nyertesekre. A 
határidh letelte után szinte óránként néz-
tük van-e valamilyen eredmény. Hamarosan 
megkaptuk a nyertes pályázatról szóló ér-
tesítést, mely arról tájékoztatott bennün-
ket, száz abádszalóki gyermek és 10 felnhtt 
tölthet el sz|k egy hetet Zánkán, július 8 és 
13-a között. Nagy volt az öröm, még akkor is, 

ha voltak olyan tanulók, akik nem vehetnek 
részt ebben a táborban.

Folytatódhat a további szervezhmunka, 
melynek elsh lépése az önrész összegy|jté-
se és befi zetése már megtörtént. Tanulóink 
izgalommal várják a Zánkán eltöltendh na-
pokat, melyre m|sorral, településünk és isko-
lánk bemutatásával is készülünk.

A sikeres pályázatért köszönetemet szeret-
ném kifejezni Csikos Lászlóné Böbének és 
Kovács Tündének, mert nélkülük nem sike-
rülhetett volna.

Sáfár Lászlóné
DÖK patronáló pedagógus

Tóth Tibor
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Föld Napja az Abádi ÓvodábanFöld Napja az Abádi Óvodában

Hagyományainkhoz híven 2013. 
április 24-én került megrende-
zésre óvodánkban a FÖLD NAPJA. 
Ezen a napon célunk az volt, hogy 
a gyermekeknek környezettuda-
tos szemléletet alapozzunk. Ez a 
nevelési programunknak is szer-
ves része. Egész évben sokat be-
szélgetünk, tevékenykedünk, ez-
zel kapcsolatban: víz, levegh, föld 
szennyezettségérhl, arról hogyan 
elhzhetjük meg, hogyan vigyáz-
hatunk rá. Ennek szellemében 
f|ztük össze a FÖLD NAPJÁNAK 
programsorozatát. Kedves ven-
dégeket is fogadott ezen a napon 
óvodánk. A Hat Szín Virág Óvoda 
minden intézménye meghívást 
kapott erre a „munkadélutánra”. 
Megtisztelt bennünket még a vá-
ros vezetése, az iskola igazgatósá-
ga, és a kedves szülhk. 

A program „dióhéjban”:

- Az óvodánk udvarán lévh fák 
megnevezése, „megszeretgetése”.

- Drámajáték keretében, a 
„FgLD” – és a gyerekek párbe-
széde arról: Mi fáj a FÖLDNEK, mit 
tehetünk az egészségéért?  Ezt a 
beszélgetést aktuális versekkel 
színesítettük. Végül minden részt-
vevhvel együtt élhláncot alkotva 
mondtuk el, a - Védd az életet - 
cím| verset.

- Ezután három csoportot al-
kotva aktív tevékenységek követ-
keztek forgó rendszerben:                        

1.  – Virágültetés
2. –  Szemétszedés
3. –  Barkácsolás
- Az egészséges zöldségekben 
dús uzsonna után kötött és kö-
tetlen környezeti játékok követ-

keztek. A vendégek palántákat is 
vásárolhattak, Juhász Sanyi bácsi 
kertészthl. Közben megtekinthet-
ték kiállításunkat, volt óvodásaink 
rajzait, és az óvodás gyerekek szü-
leikkel készített újrahasznosított 
játékait.

Ez a nap „KICSIKNEK, NAGYOK-
NAK” is hasznos, és emlékezetes 
marad! A vendégek aktív közre-
m|ködését, és a kedves szülhk 
támogatását, segítségét ezúton is 
köszönjük!

Az Abádi Óvoda, Kék cinege és 
Sárgarigó csoportja



10

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK XVII. évf. 5 szám � 2013. május

Óvodai kirándulások
A héten két csoport volt kirándulni óvodánkból.

A Cica csoport a poroszlói Ökocentrumba látogatott el.  Az akvárium 
rendszerben  úgy éreztük, mintha a tó mélyén sétálnánk.  A tutajos tó 
és a játszóterek  a gyerekeknek nagy élmény volt. Mindenki jól érezte 
magát. A sok egzotikus hely közt végre akad egy  pont ahol az hsho-
nos magyarországi vízi világot láthattuk testközelbhl.  Elhatároztuk, 
hogy újra vissza fogunk látogatni erre a csodálatos, rendkívül sok lát-
ványossággal megáldott helyre.

A Dalmata csoportosok Szolnok város látnivalói közül a repülhmúze-
umot és a Nefag Vadasparkját látogatták meg. A szandai réten repülh-
gépekkel, helikopterekkel és vadászgépekkel ismerkedhettünk test-
közelbhl. A Bagolyvár Vadasparkban körbesétálva megismerhettük  
Magyarország vadfajait, házi- és hobbiállatait, megtekintése kellemes 
szórakozást nyújtott az egész csoport számára. A gyerekek megetet-
hették, megsimogathatták az itt élh állatokat. Innen átsétálva, kiérve 
az erdhbhl, egy hatalmas tisztásra érkeztünk, ami telis-teli van játé-
kokkal! Például többféle csúszda, hinták, mászókák, valamint kötélpá-
lya van, amin nemcsak a gyerekek, hanem a szülhk is lecsúszhatnak.  
Mi nagyon jól éreztük magunkat itt, mindenkinek szívbhl ajánljuk!
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Az abádszalóki rendőrőrs 
új vezetője

Szennyvízakna meghibásodás

A Tiszafüredi Rendhrkapitányság új vezethje Halmai Ferenc alezredes 
úr, a képviselh-testület ülésén tájékoztatta a testület tagjait, hogy az 
Abádszalóki Rendhrhrs parancsnoka, Lakatos Gyula áthelyezésre ke-
rült Tiszanána Községbe, mint Örsparancsnok, az új grsparancsnok ki-
nevezéséig Potornai Zoltán alezredes úr megbízottként látja el Abád-
szalókon a parancsnoki teendhket.

A Kölcsey Ferenc – István király 
út sarkán található szennyvíz 
tisztító – gy|jth  akna folyásfe-
nék eleme összetört, a ráérkezh 
szennyvíz a körülötte lévh talajt 
bemosta, ezáltal az akna süly-
lyedni kezdett. A becsatlakozó 
csövek a terhelésthl összenyo-
módtak, hosszában elrepedtek, 
a szennyvíz nem tudott tovább 
folyni az átemelh m|tárgy irá-
nyába. A szennyvíz akadálytalan 
elvezetését nagynyomású szi-
vattyúval és szippantó autóval 
sikerült átmenetileg megoldani. 
A hiba elhárításához külsh vál-
lalkozók szakértelmét is igénybe 
kellett vennünk. A Contact-Bau 
Kft. 1 hét alatt 5 méter mélyre 
süllyesztette a talajvíz szintjét 
ahhoz, hogy a Jász-Terra Kft. dol-

gozói hozzá tudjanak kezdeni 
a mélyépítési munkálatokhoz, 
melyet a munkagödörben lévh 
közm|vezetékek csak nehezítet-
tek. Egy teljesen új akna építése 
vált szükségessé, továbbá a be-
csatlakozó csövek cseréje min-
den irányban. A szennyvízakna 
melletti elázott, iszapos földet 
homokkal kellett pótolnunk. 3 
heti összehangolt és fáradságos 
munka után a hibát elhárítottuk, 
s a Kölcsey Ferenc út ismét járha-
tóvá vált az István király út felöl.

A Tiszamenti Regionális vízm|-
vek Zrt. ezúton szeretné megkö-
szönni a Polgármesteri Hivatal 
nagyfokú közrem|ködését, és 
a lakosság türelmét a kialakult 
helyzet ideje alatt.  

Tiszamenti Regionális Vízművek

Koszorúzással egybekötött em-
lékünnepséget tartott az I. Vi-
lágháborús Emlékm|nél , 2013. 
május  11-én a Magyar Honvéd-
ség Budapesti Nyugállományúak 
Klubja Nhtagozata.  A megemlé-
kezésen közrem|ködött a Csil-
laghúr Népdalkör.

Koszorúzás 

10 000 kg kétnyaras ponty frissíti 10 000 kg kétnyaras ponty frissíti 
a Tisza-tavi halállományta Tisza-tavi halállományt

Társaságunk 2013. május 8-án és 9-én 10 000 kg kétnyaras, pikkelyes 
pontyot helyezett ki a Tisza-tóba.
A szállítást megelhzhen gondos minhségi ellenhrzésen és mérlegelé-
sen átesett halak a közbeszerzési pályázaton nyertes Aranyponty Zrt. 
rétimajori telepérhl érkeztek.
A gyönyör| 30-40 dkg-os pontyok négy ponton kerültek a tározó ví-
zébe. A Tiszafüreden, Poroszlón, Sarudon és Abádszalókon kihelyezett 
kétnyarasok gyorsan szétúsztak, másnap már néhány kilométerrel tá-
volabb is találkoztunk velük. Ellenhrzésünk természetesen kiterjed a 
kis pontyok védelmére is.
Társaságunk több mint 1000 db halat megjelölt, hogy a növekedésük-
rhl, vándorlásukról ismereteket szerezhessünk.
A  „Jelölt pontyot fogott? - Éves engedélyt nyerhet!” címmel korábban 
meghirdetett akciónk idén is folytatódik. 
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Ismét jól szerepeltek az abádszalóki táncos lányok

2011 szeptemberében viszonylag nagy lét-
számmal alakult meg a Dalma Dance modern 
tánc csoportja. Nagy kedvvel, lelkesedéssel 
indultak, de a feladatok láttán sokan lemor-
zsolódtak. Maradt egy maroknyi, ám nagyon 
lelkes kis csapat, akik immáron egyre több 
dicshséget hoznak kis településünk számára.

Számos helyen felléptek, nagy sikerekkel: Abád-
szalók, Tiszaderzs, Kunhegyes... rendezvényein.

Sikereiken felbuzdulva, márciusban indultak 
az elsh komoly versenyükön, egy Országos 
modern tánc kupasorozaton. Az elsh ilyen 

megmérettetés Szolnokon volt, ahol az Or-
szágos modern tánc kupafordulóján Kovács 
Gyöngyi és Pócsi Zsófi a silver duó dance kate-
góriában bronz érmesek lettek.

A következh lehethség áprilisban Mezhköves-
den adódott. Itt már komolyabb eredménye-
ket tudtak elérni.

Kovács Gyöngyi és Pócsi Zsófi a silver duó 
dance kategóriában aranyérmesek lettek.

Breaking Point néven kis csapatunk az ezüst-
érmet hozta el.

Kovács Gyöngyi silver szóló dance kategóriá-
ban bronzérmet szerzett.

Fenti eredményeket Csatári Olga tanításának 
köszönhetjük.

Nagy lelkesedéssel készül a csapat a Budapes-
ti Modern tánc Kupadönthre, ami junius 1-én 
lesz.

Szívbhl reméljük ,hogy ott is felfi gyelnek az 
abádszalóki tánccsoportra!

Büszkék vagyunk rátok Lányok!!!!!

Nagy Tóth Lászlóné

Május 11-én Csongrádon versenyzett 
klubunk, Pünkösd Kupa Országos Után-
pótlás bajnokságon. Csapatunk 7 arany 
és 5 ezüstérmet szerzett, ezenkívül a leg-
harcosabb lány  különdíjat is elhoztuk. Az 
abádszalóki versenyzhink mind érem-
mel tértek haza! Gál Ágnes és Pócs 
Péter arany, Gál Erika, Ratkai Zoltán, Ko-
máromi Bence és Pócs Barnabás ezüst-
érmet szerzett.

Ezúton is nagyon gratulálunk nekik!!!

A sikerek 
folytatódnak!
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Iskolagála
2013 május 10-én sokak összefogásával és támogatásával  nagy ér-
deklhdésre számot tartva   került megrendezésre a Kovács Mihály Ál-
talános és M|vészeti Iskola  Gála m|sora. A fhszerep a m|vészeteké 
volt:  a tánc, a zene, a mozgás, képzhm|vészet és a harcm|vészetkelt 
életre a színpadon gyermekeink tehetségét megcsillogtatva. A m|sor 
legmeghatóbb pillanatai következtek mikor a búcsúzó nyolcadik osz-
tályosok keringhje megnyitotta a m|sor egy-egy felvonását. És mibhl 
lesz a cserebogár?! Ezt megmutatták nekünk a  már iskolába beirat-
kozott de még szeptemberig az oviba járó nagycsoportosok kisebb 
társaikkal együtt, akik ebben az évben elhször bemutatkozhattak az 
iskolai „nagyszínpadon”. 

Hagyományteremth szándékkal etthl az évthl kezdve minden má-
sodik évben a Gálam|sort egy gálavacsora követi a Rózsakert étte-
remben. Az est bevételét ebben az évben az iskolaudvar fejlesztésére 
kívánjuk fordítani.Terveink szerint tanórák megtartására is alkalmas 
fedett, szabadtéri kiülht alakítunk ki. Az elöregedett, beteg növényze-
tet frissítjük, újítjuk fel és a legfhbb célunk a betonudvar árnyékolásá-
nak megvalósítása.

Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra hogy meghívásunkat 
elfogadva dr. Fazekas Sándor miniszter úr is részt vett rendezvényün-
kön. Miniszter úr pohárköszönthjébhl megtudhattuk, ez az elsh alka-
lom, hogy az abádszalóki iskolai életébe bekapcsolódik, azóta amióta 
a Belshfalusi Iskolában elvégezte az elsh osztályt.

Köszönjük a szervezhknek, a közrem|ködh pedagógusoknak, óvóné-
niknek, a szülhknek,  és valamennyi  támogatónknak a segítségét és a  
munkáját az iskolai Gála sikeres megvalósításában!

Gyányiné Székely Viola
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Gyányiné Székely Viola  Ünnepi köszönth
8. évfolyam 1. csoport Nyitótánc – Bécsi keringh
Óvodások néptánca  Tavaszi szél vizet áraszt 
(abádi óvodások) címmel gyermektánc-csokor. / 3 éve m|-

ködik az abádszalóki óvodákban gyer-
mektánc

6.a. – 6.b.  Zumba tánc

Kovács Mihály Általános és  Virágos énekek
M|vészeti Iskola Néptánc 
tagozat Elhképzh 1. osztály 

5.c. Modern tánc

Pátria M|vészeti Alapiskola Dunántúli ugrós
néptánccsoportja

Pátria M|vészeti Alapiskola Kanásztánc – 
néptánccsoportja A Pátria Szólótáncversenyen a fi atalab-

bak ezüst, az idhsebbek arany minhsítést 
kaptak.

5.b.  Psy: Gentleman

Iskolánk énekkara ByeAlex: Kedvesem
és gitárszakköre Magna Cum Laude: Vidéki sanzon

Pátria M|vészeti Alapiskola Rábaközi táncok
néptánccsoportja

8. évfolyam 2. csoport Bécsi keringh
Dalma Dance Club Kovács Gyöngyi 8.a, Pócsi Zsófi a 7.a  

Szóló-szóló-duó tánc / (Silver Dance Duo 
kategóriában 1. hely Mezhkövesden a Mo-
derntánc kupafordulón)

Dalma Dance Club Esernyhs tánc
legifjabb táncosai

Dalma Dance Club Breaking Point / (Silver Dance kiscsoport 
kategóriában 2. hely Mezhkövesden a Mo-
derntánc kupafordulón)

Dalma Dance Club Kezdhdik …!
legifjabb táncosai

Dalma Dance Club Oszlopos tánc

Pátria M|vészeti Alapiskola  Széki táncok
néptánccsoportja A Pátria Szólótáncversenyen kiskamara kate-

góriában arany minhsítést kaptak.

Karate bemutató  

Citeraszakkör Népdalcsokor

Kovács Mihály Általános  Munkáink
és Harmónia M|vészeti 
Iskola rajzolás és festés tanszaka

Pátria M|vészeti Alapiskola Dél-alföldi táncok
néptánccsoportja

Program
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Ádám Éva
Adamecz János
Angyalné Csográdi Éva
Apáczai  Kiadó és 
Könyvterjeszth KFT
Árvai Fotó
Bacskai Gyuláné
Balogh Gyula
Balogh István
Balogh Zsóka festh
Balogh Zsóka fodrász
Barabás Marianna
Barta Márta
Bezegné Szalai Ida
Bíró Gábor
Bodnár János
Bodzás Martin
Boldizsárné Csapka 
Beatrix
Botos Péter
Brumbauer Tibor
Bukus Péter
COOP Szolnok
Csapó Vivien
Csáti Imréné
Cseh Lajos

Csikos Attila
Csikos Lászlóné
Csomorné Ferge Ibolya
Csonka Andrásné
Csörögi Viktória
Dányi János
Dányiné Horváth 
Viktória
Darócziné Polyák Ibolya
Dr. Sinka Nándor
Dr. Vörös János
Dr.Szilágyi Katalin
Eszenyiné Gorzás Ilona
Fazekas Szabolcs
Fehérszekér ABC
Fekete Emhke
Földházi Julianna
Fótosné Czeglédi  
Zsuzsa
Gábriel   Arkangyal 
Patika
Gacsal István
Gacsal-Zsoldos Ágnes
Galambos Gergely
Globál Kft.
Golyha Antalné

Gond|zh Kocsma
Ghdér Regina
Grossman Anikó
Gyányiné Székely Viola
Gyhri András
Gyhri Barnabás
Havellant Judit
Hornácsik Zoltán
Horváth István
Ibolya Díszkert BT.
Ignácz Melánia
Illés Ferencné
Inczédi Lászlóné
Jelencsik Józsefné
Jóbarát Kocsma
Juhász Emília
Kálmán Norbert
Kálmán Zsolt
Kelemen József
Kasza Csilla
Kasza Gergh
Képes Pálné
Kiss József
Kóczián Nikolett
Kontra Andrea
Kormos Lajosné

Kovács István
Kovácsné Gál Ildikó
Kovácsné Pásztor Mária
Kovácsné Pataki Emhke
Kunhegyesi Tankerület
Kupai Lajos
Lányi Krisztián
Madarné Molnár Andrea
Máténé Gácsi Eszter
Mészáros Béla
Molnár Józsefné
Mozaik Tankönyv Kiadó
Nagy Ibolya
Nagy Lajos
Nagy Lászlóné
Nagy Nikolett
Nagy-Kun Hús
Nagyné Horváth Ibolya
Nagyné Szokolai Éva
Nagy-Tóth  Lászlóné
Németné Kádár Bettina
Orosz Attila
Ökrös Zsigmondné
Paksi Szilvia
Pál Mariann
Páldiné dr. Ágoston Lívia

Pálfi  Ildikó
Pálfi  Veronika
Patkó Éva
Pecás Büfé
Pintér Viktória
Pócs Péter
Pócsi Zsófi a
Póka Szilvia
Puha Márta
Puháné Máté Márta
Puháné Varga Katalin
Puzsoma Evelin
Puzsoma Vilmosné
Ratkai Petra
Ratkai Zoltán
Rausz Károlyné
Rendek Nóra
Réti Etelka 
Rózsa Sándor
Röltex
Sáfár Lajos
Sáfár Miklósné
Sáfár Vivien
Sebhkné Gacsal Edit
Somodi Gyula
Szabó István tankerületi 

igazgató
Szabó Péter
Szabó Rozália
Szabó Tünde
Szabóné Dányi Ildikó
Szabó Viktória
Szabóné Lázár Tünde
Szalai Attila
Szalmási István 
Szekrényes István
Sz|cs M. Sándorné
Tarkó Pálné
Tímár  Anikó
Tiszató Stard Nonprofi t 
Kft
Tóparti Otthon
Tóth Lajos
Tóth Mihályné
Tóth Tibor
Törökné Bodor Berna-
dett
Túró Katalin
Végváriné Oláh Erika
Vízi István
Zabolai Dalma
Zabolai Imre

Abádszalóki Magán Erdészeti KFT
Ábrahám Tamás
Boros Zsolt
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter

HIRSCH - KFT Privát
Kasza Gábor alpolgármester
Komáromi Kálmán
Kovács Mihály polgármester
META KFT.

Szalóki Szolgáltató KFT
Összefogás Abádszalókért Egyesület
Réti József
ifj. Réti József
Turai Zsolt

Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter

Iskolagála támogatók

Fő támogatóink
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Intézményi Bozsik program Tavaszi körzeti döntő Intézményi Bozsik program Tavaszi körzeti döntő 
(Tiszabura)(Tiszabura)

Fiúk:
I. kcs. I. helyezés
II. kcs. II. hely
III. kcs.  IV. hely
IV. kcs. V. hely

Lányok:
III. kcs.  III. hely
IV. kcs. II. hely

I. korcsoport fi ú  I. hely
II. korcsoport fi ú III. hely
III. korcsoport fi ú IV. hely

IV. korcsoport fi ú V. hely
III. korcsoport lány  III. hely
IV. korcsoport lány  III. hely

Sportegyesületi hírek

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. NAGYIVÁNI KSE II. 21 19 1 1 86 21 65 58
2. TISZAGYENDA KSK 21 12 4 5 57 28 29 40
3. TÓSZEG KSE 22 11 6 5 53 38 15 39
4. JÁSZDÓZSA SE 21 11 1 9 49 47 2 34
5. KENDERES 22 7 7 8 41 42 -1 28
6. KENGYEL LSE 22 7 4 11 46 55 -9 25
7. ABÁDSZALÓK SE 22 7 4 11 28 45 -17 25
8. JÁSZJÁKÓHALMI KSE 21 5 7 9 28 38 -10 22
9. FC JÁSZSZENTANDRÁS 22 7 0 15 34 75 -41 21
10. CSERKESZŐLŐI SE 22 3 4 15 20 53 -33 12

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. JÁSZDÓZSA SE 22 19 2 1 130 21 109 59
2. TÓSZEG KSE 22 17 1 4 85 28 57 52
3. NAGYIVÁNI KSE II. 21 16 1 4 100 36 64 49
4. KENGYEL LSE 22 10 4 8 78 58 20 33 
5. KENDERES 22 10 3 9 64 68 -4 32
6. ABÁDSZALÓK SE 22 7 4 11 49 69 -20 25
7. JÁSZJÁKÓHALMI KSE 21 7 2 12 33 56 -23 23
8. FC JÁSZSZENTANDRÁS 22 6 2 14 38 51 -13 20
9. CSERKESZŐLŐI SE 22 4 0 18 23 102 -79 11
10. TISZAGYENDA KSK 22 2 3 17 44 155 -111 9

Tabella felnőtt Tabella U19

Felnőtt utolsó 5 forduló eredményei:
Abádszalók – Jászdózsa SE  2 - 1
Jászjákóhalmi KSE – Abádszalók  0 - 0
Abádszalók – Kengyel LSE  1 - 0
Abádszalók – Tószeg KSE  2 - 2
Cserkeszhlh – Abádszalók   4 - 2

Eredmények: Összesített eredmény  (őszi,téli,tavaszi forduló)
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Anyakönyvi hírek

ELHUNYTAK: 

Született:

Kupai Bálint 75
Bernáth Józsefné Karancsi Etelka 87
Ötvös Józsefné Szász Eszter 65
Simon József 76
Dányi János 75
Horváth László 84

Gréta: Csordás Adrienn és Kovács Lajos
Benett: Tomsik Nikolett és Juhász József
Izabella Nikolett: Takács Nikolett és Simon Péter

Anyakönyvi hírekA fogászati rendelések 
időpontja

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

A fogászati rendelésre időpont 
egyeztetés szükséges! 

A rendelő telefonszáma: 
59/201-100

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

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

Munkásfelvétel
A KÉZM{ Nonprofi t Kft. mun-

kásfelvételt hirdet csökkent ké-

pesség| munkavállalók részére. 

A 4 órás foglalkoztatásra olyan 

személyeket várnak, akik 2012. 

január 1. után átestek a komplex 

felülvizsgálaton.

Érdeklhdni lehet: 06-59/355-302, 

ill személyesen a Kft. irodájában

FELHÍVÁS FELHÍVÁS
Tisztelettel felhívjuk a jégeső miatt károsult ingatlanok tu-
lajdonosainak a fi gyelmét, hogy a teth helyreállítások során 
keletkezett pala, valamint cseréptörmeléknek az önkor-
mányzat általi elszállítására 2013. június 15-ig van lehe-
tőség az ingatlan elhtti közterületre történh kihelyezéssel 
és a Városüzemeltetési Csoport felé történh bejelentéssel. 
A fenti idhpont után már az ingatlantulajdonos feladata és 
költsége lesz a törmelék elszállítása és elhelyezése. 

 Somodi László műsz. irodavez.

Tisztelettel felhívjuk a jégkár miatt kárenyhíth támoga-
tásban részesülhk fi gyelmét, hogy a megítélt támoga-
tás felhasználásának számlaleadási határideje, (amint 
azt már korábban is jeleztük) 2013. 05. 31-én lejár!

Kérjük, hogy a határidht szíveskedjenek betartani, 
ugyanis a határidhig fel nem használt összeget vissza 
kell utalnunk az Államkincstárnak.                                                        

Somodi László műsz. irodavez.

Szociális nyári gyermekétkeztetés 2013
Az emberi erhforrások minisztere 30/2013.(IV) EMMI 
rendelete alapján idei évben is pályázatot hirdetett 
meg a hátrányos illetve leghátrányosabb települések 
között szociális nyári gyermekétkeztetés céljából. A te-
lepülésünk az idei évben is pályáz a támogatásra.
     240/2006.(XI.30.) Kormány rendelet 2013. janu-
ár 1-jén hatályos melléklete szerint Abádszalók a 
hátrányos helyzet| települések közé tartozik, ezért 
az Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülh rászoruló kiskorú gyer-
mekek legfeljebb 50 %-a után igényelhet saját for-
rás nélkül támogatást, melyet 2013. június 17-éthl 

2013. augusztus 30-áig terjedh idhszakban legalább 
44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosított 
melegétkeztetéshez használhatja fel.
    Az igények felmérése folyamatban vannak, a pályá-
zat benyújtásának határideje 2013. május 16., bízunk 
a pályázatunk pozitív elbírálásában és ebben az eset-
ben az elhzh évek gyakorlatához hasonló létszámmal 
és hasonló szervezéssel bonyolítjuk le az idei évi szoci-
ális nyári gyermekétkeztetést is.
Abádszalók, 2013.05.13.

Ballagó László  jegyző

VIDEÓZÁS 
FELSŐFOKON!

június 1-jén

változatlan 
programokkal
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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 Cof 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

 májusi programok  júniusi programok
21-én látásvizsgálat
22-én vegyes iparcikk vásár
29-én élelmiszersegély osztás
31-én óvodások évzáró 
 ünnepsége

4-én   vegyes iparcikk vásár
11-én vegyes iparcikk vásár
20-án vegyes iparcikk vásár

Kettlebell edzés Szanyi Attila szervezésében
minden kedd és szombat 17 órától

Ingyen internet hozzáférés!
Az Abádi Benedek Városi M|velhdési Házban 2013. május közepéthl 
ingyenesen lehet használni a 9-es számú informatikai oktatóterem 
számítógépeit! A gépek 13-15 óráig informatikai szakember segít-
ségével állnak rendelkezésre.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS ABÁDSZALÓKON
A Generali Biztosító 
2013. április 29-én 
megnyitotta abádsza-
lóki képviseletét a piaci 
üzletsoron. 
Az iroda vezetője Sza-
bó Sándor. Ebből az 
alkalomból készült az 
alábbi interjú.

Mit kell tudni a Generali Biztosítóról? 

A társaság 1832-ben, alapítása után egy évvel már Pesten is megkezdte m|-
ködését, s neve rövid idhn belül összeforrt a korrekt és szakérth biztosítás 
fogalmával. A Generalira Magyarországon több mint másfél évszázaddal ez-
elhtt az az úttörh feladat hárult, hogy a biztosítás eszméjének elfogadtatásá-
val megteremtse a hazai biztosítási piacot. 

Milyen szolgáltatást kínál a Generali Biztosító és miért Abádszalókon nyílt 
iroda ?

Felelhs társaságként a Generali Biztosító fontos feladatának tekinti, hogy 
támogassa meglevh és jövhbeli ügyfeleit a biztonságos, kiszámítható jövh 
megteremtésében, az ehhez vezeth tudatos döntésekben, valamennyi élet-
helyzetben, legyen szó gyermekeik jövhjérhl vagy a saját nyugdíjas éveik biz-
tonságáról. Mind az idhjárás, mind a gazdasági környezetünk nagyon gyorsan 
változik körülöttünk. Ezek a változások sokszor veszélyt hordoznak, de erre tu-
datos magatartással fel lehet készülni. A Generali Biztosító fi lozófi ája szerint 
a biztosító munkatársa tanácsadói szerepet tölt be a családok mellett. Ez a 
tevékenység csak bizalomra épülhet, ehhez pedig hiteles, helyben lakó mun-
katársakra van szükség. Cégünk arra törekszik, hogy 2014-re az országban 
legalább 300 képviseleti iroda álljon az ügyfelek rendelkezésére. A személyes 
kapcsolatot nem tudja helyettesíteni a telefon, vagy az internet. Abádszalók 
a Tisza-tó egyik központja, a környezh településen élhk igényeit is szeretnénk 
ebbhl az irodából kielégíteni. Ezt a feladatot természetesen egyedül nehéz 
lenne elvégezni, ezért a környékbhl várom azoknak a jelentkezését, akik sze-
retnék kipróbálni magukat ezen a területen és megbízható, biztos egziszten-
ciát nyújtó munkahelyre vágynak.

Azok az abádszalókiak, akik nem a Generali ügyfelei, milyen szolgáltatást 
vehetnek igénybe az irodában ? 

Azok az abádszalókiak, akik más biztosító ügyfeleiként keresnek fel engem, 
szintén teljes kör| kiszolgálást kapnak. Szakmai segítséggel minden betérh 
ügyfélnek állok a rendelkezésére. 

Hogyan kerül egy gyakorló agrármérnök a Generali irodájába ?

Az egyetemen kapott tudás, a rendszerváltás óta folytatott vállalkozói tevé-
kenység felvértezett mindazon közgazdasági, jogi, pénzügyi, számítástech-
nikai ismeretekkel, ami ehhez a munkához szükséges. A Generali négy évvel 
ezelhtt pont ilyen munkatársat keresett. Az azóta végzett tevékenységem 
eredménye ez a képviselet.

Miben más ez a biztosító, mint a többi?

A Generali nagy hangsúlyt fektet a személyes kapcsolatra. A bizalomra épülh 
üzletkötéshez nem az internet a legfontosabb, hanem az ügyfél és a tanács-
adó közötti szemkontaktus.

Ön szerint mi alapján választanak az emberek biztosítót?

Bármelyik biztosító esetében igaz, hogy csak akkor választják az ügyfelek, ha 
a helyben lévh munkatársat ismerik, hiteles a szemükben.

Hogyan alakul a nyitva tartás ?

Hétfhthl csütörtökig 8-12 között. Ezen túl pedig a 06-20-581-9107 telefonon 
vagyok elérheth. Aki az internetet részesíti elhnyben a www.generali.hu olda-
lon a tanácsadók között megtalálja a honlapomat.
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