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Elkezdődött a szennyvízberuházás
2013. július 19én Kunhegyesen, a Khononcsenko utcában ünnepélyes keretek között indították el a két várost,
Abádszalókot és Kunhegyest érintő szennyvizes beruházást.

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló beruházás a
két település 14 ezer lakosának teszi kényelmesebbé az
életét. Ehhez gratulált a miniszter az ünnepi beszéde vé
gén, és jó munkát kívánt a munkában résztvevőknek.
Az ünnepélyes ceremónia vége az első lefektetett gerinc
vezeték betemetése volt, mellyel jelképesen elindította a
munkát: dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter,
Szabó András Kunhegyes polgármestere, Kovács Mihály,
Abádszalók polgármestere, NagyMélykuti Bence gazdasá
gi vezérigazgatóhelyettes, AHÍD Építő Zrt., Kele Sándor
Zsolt, a Sade Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója,
Hajdú Gábor, a víziközmű szolgáltató Tiszamenti Regioná
lis Vízművek Zrt. vezérigazgatója.
A beruházás várható befejezése Kunhegyesen 2014. július,
Abádszalókon 2014. novembere.
A fejlesztéssel Kunhegyesen a jelenlegi 25 százalékról
mintegy 95 százalékra, Abádszalókon a mostani 45 száza
lékról 91 százalékra növekszik a szennyvízcsatornalefe
dettség.
Az összes beruházási költség: 3.471.003.000, Ft. Az Euró
pai Unió és a Magyar Állam támogatása: 2.873.031.967,
Ft.

Információs vonal: + 36 59 530500/116, munkanapokon 8
16 óráig. Észrevételeit elküldheti emailben is, az info@eu
fejlesztesek.hu címre.
2013. augusztus 8án Abádszalókon, az Ezüstkalász utca
végén lakossági tájékoztatót tartott a 2013. augusztus 12i
munkakezdéssel kapcsolatban Kovács Mihály polgármes
ter a műszaki iroda munkatársaival valamint a kivitelező
Sade Magyarország Kft. képviselőjével. A tájékoztatón a
kivitelezéssel érintett öblözet lakói vettek részt, ahol infor
mációt kaphattak a kivitelezés ütemezéséről. A későbbiek
folyamán minden egyes öblözet lakosait hasonló módon
fogja tájékoztatni a polgármesteri hivatal valamint a kivite
lező.

KunhegyesAbádszalók útfelújítás
A Magyar Közút Zrt. Északalföldi Operatív Programból
100%os támogatással finanszírozott „Térségi elérhetősé
gek javítása a 3221 és 3228 jelű utakon” című ÉAOP3.1.1
1120120002 azonosítószámú pályázatnak köszönhetően
végre befejeződhet a 3221. jelű KunhegyesAbádszalók
közút teljes felújítása.
Az út 5,4 kmes szakaszának teljes körű hálózatrekonst
rukciója valósulhat meg az év végéig, amely tartalmazza a
burkolat megerősítését, a kopóréteg cseréjét, az árokpad
ka rendezését, tartós útburkolatjelek festését és az átere
szek rendbehozatalát is.
A közbeszerzési eljáráson nyertes DME Konzorcium (Duna
Aszfalt Kft., STRABAG Általános Építő Kft., EuroAszfalt
Kft.) a kivitelezési munkálatokat már a nyár elején meg
kezdte az árokrendezéssel. Az aszfaltozási munkák lát
ványos része kezdődött meg, amikor félpályánként

aszfaltszőnyeg került leterítésre a teljesen tönkrement és
helyenként már járhatatlan burkolatra.
A munkálatok műszaki ellenőrzését a Magyar Közút Zrt.
JászNagykunSzolnok Megyei Igazgatóságának szakem
berei végzik.
A teljes helyreállítás várhatóan november végén fejeződik
be, amely nagy mértékben hozzájárul városunk elérhető
ségéhez, hiszen nő a forgalombiztonság, javul a szolgálta
tási színvonal és rövidül az utazási idő.

Fotó: Mészáros János
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Backamadaras vendége volt Abádszalók

Testvértelepülési emlékoszlopot avat
tak 2013. június 29én Backamadara
son a községi napok alkalmából. Az
egész hétvégés rendezvény keretében
szombaton Backamadaras község
megerősítette testvértelepülési kap
csolatait Abádszalókkal és a felvidéki
Búcs településekkel.
A testvértelepülések közötti kapcsolat
megerősítésére és megpecsételésére
utalnak a parkban lévő emlékoszlo
pok, 2011 júniusa óta. Ezen a hétvé
gén Búcs községnek is emlékoszlopot
avattak. A testvértelepülések között ki
alakult szoros barátságot, kötődést,
együvé tartozást közös faültetéssel is
megerősítették. Szigeti János, a felvi
déki Búcs község polgármestere ki
emelte, hogy bár a történelem
eseményei elszakították egymástól a
kárpátmedencei magyarságot, a test

vértelepülési kapcsolatok révén egyre
többen találnak egymásra. Az ilyen
megállapodások révén sikerül meg
erősíteni az egymástól elszakadt
közösségek magyarságtudatát, segíte
nek megmaradásukban.
„A mai eseményt ez a szakrális kör ha
tározza meg, melyet a különböző kár
pátmedencei magyar településeket
jelképező oszlopok körvonalaznak 
mondta Brassai Zsombor az RMDSZ
Maros megyei szervezetének elnöke
és hozzátette: „ha ebben a szakrális
körben fogant gondolatokkal, felfogás
sal megyünk tovább, akkor minden bi
zonnyal megvalósul, az az
összetartozás, amely a kárpátmeden
cei magyarságnak a jövőjét szavatol
ja”.
Kovács Mihály, Abádszalók város pol
gármestere az önkormányzatok között
kötött hivatalos együttműködéseken túl
a polgárok, civil szervezetek kapcsola
tait emelte ki. Szerinte a testvértelepü
lések együttműködését a polgárok
kezdeményezései erősítik meg és töl
tik meg tartalommal.
A backamadarasi községi napok alkal
mával ünnepi istentisztelet keretében
búzakoszorút is avattak, harmadik

alakalommal szervezték meg a ha
gyományos helyi termékek vásárát
valamint fotókiállítást szervezetek ab
ból a képgyűjteményből melyet a múlt
évben Backamadarason tartott fotótá
bort követően állítottak össze. A bac
kamadarasi arcokat és helyeket
megörökített képek már több kiállítást
is megértek, így a helyi közösség és a
fotóművészek joggal lehetnek büszkék
a fotótábor képanyagára. A falunapok
alkalmával tartott képkiállítást Nagy
Miklós Kund művészeti író nyitotta
meg, a fotográfusok nevében Bálint
Zsigmond, a tábor művészeti vezetője
szólalt fel. A községi napokat főzőver
sennyel és kulturális műsorral folytat
ták.

Forrás: http://www.maszol.ro
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Halételek fesztiválja Abádszalókon

A fesztivál első eseménye az augusz
tus 9én, pénteken az Abádi Benedek
Művelődési Házban megrendezett ki
állítás volt. Az abádszalóki gyermekek
egyhetes alkotótáborban készített
munkáiból rendezett kiállítást Kovács
Mihály polgármester, Pálfi Veronika ta
nárnő és Lévai Ferenc az Aranyponty
Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg.
A szombati fesztiválon több mázsa ha
lat fogyaszthatott el az Abádszalókra
látogató nagyérdemű. A finom haléte
leket egy verseny keretében készítet
ték el; a főzőverseny amatőr és profi
kategóriában zajlott.
A zsűri elnöke Pálszabó Mihály a fran
cia gasztronómia lovagja, világbajnok
mesterszakács volt.

Társai: Lévai Ferenc, az Aranyponty
Zrt. vezérigazgatója, Halország kirá
lya, Kutasi András és Mátyás Rudolf
világbajnok mesterszakácsok.
A versenyen 14 csapat vett részt, a
legtöbben halászlét főztek, de volt, aki
harcsapaprikást készített és több mint
egy mázsa keszeg is ropogósra sült.
Az elkészült ételeket több mint 1500
an kóstolták meg.
Eredmények: a profiknál a tiszafüredi
Hableány csapata végzett az élen, míg
az amatőröknél Fekete Ferenc bajai
halászléfőző. Jutalmuk: Györfi Sándor
Munkácsy, Mednyánszky, Szerváti
uszdíjas művész által készített műal
kotás.
A jó hangulatú főzőcskézés közben a

közönség a helyi fellépők műsorát te
kinthette meg. Horgászati eszközöket
is vásárolhattak a kedves vendégek
Zabolai Gábor jóvoltából.
Kovrig Zoltán két, több mint 10 kilo
grammos pontyot fogott a halsimoga
tóba, amelyet nagy lelkesedéssel
látogattak a gyerekek. A Tiszatavi
Sporthorgász NKFT. pedig látványos
haltelepítéssel gazdagította a Tisza
tavat.
Köszönjük a lelkes csapatok részvéte
lét, és köszönet illeti a rendezvény tá
mogatóit: Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter urat, a ren
dezvény fővédnökét, Abádszalók Vá
ros Önkormányzatát, a Tiszatavi
Sporthorgász NKFT.t, az Aranyponty
Zrt.t, a Pince Kft.t.

Fotó: Pócs László



A Tiszatavi Sporthorgász Kft. egy kü
lönleges tanévnyitóra hívta azoknak az
iskoláknak a vezetőit és pedagógusait,
akik vállalták, hogy a szeptember 1jén
kezdődő új tanévben bekapcsolódnak
a Tiszatavi Pecasuli elnevezésű prog
ramba. A rendezvény augusztus 15én
a Hableány Hotel Vigadóban tartották.
A vendégeket Hegedűs Gábor a Tisza
tavi Sporthorgász NKft. ügyvezetője
köszöntötte. Elmondta a jelenlévő pe
dagógusoknak, hogy újszerű, összetett
feladat az, amelyre a Kft. munkatársai
és az iskolák vállalkoztak. Ismertette a
képzés szervezésének adatait. Esze
rint 26 település 24 iskolája vállalta,
hogy a Kft. által elkészített tematika
alapján 2013. augusztus 15. és 2014.
június 15. között egy vagy több cso
portban megszervezi és megtanítja a
jelentkező diákokat a legalapvetőbb a
Tiszatóhoz kapcsolódó biológiai, kör
nyezetvédelmi és horgászati ismere
tekre.
Hegedűs Gábor egy rövid ismertetést
adott a társaság tevékenységéről. El
mondta, hogy a halászati jogot 2010
óta gyakorolják. Részletezte a Kft. fel
adatait, a halasítás gyakorlatát a hal
őrök tevékenységét, sorolta, hogy a
különböző évszakokban milyen veszé
lyek fenyegetik a halállományt.
A Pecasuli előzményéről is szólt. A tár
saság először vállalkozik ilyen feladat

ra. A képzést saját költségvetéséből
finanszírozza. Hegedűs Gábor azt re
méli, ha évről évre sikerül ezeket a
tanfolyamokat megszervezni, akkor
egyre több gyermek ismerkedik meg a
tóval, a horgászati kultúrával. Szabó
István marketingmenedzser elsősorban
a képzés tartalmát, időbeosztását is
mertette. A szakkör formájában meg
valósuló képzések elsősorban
negyedik osztályos diákok számára
szerveződnek. Negyven óra a teljes
időkeret, amelyből húsz óra tantermi,
elméleti képzés a másik húsz óra a
gyakorlati ismeret. Az elméleti oktatás
ban megismerkednek a gyerekek a
horgászat módszereivel, eszközeivel, a
Tiszató természetrajzával, élővilágá
val, a halgazdálkodással. Hallanak
majd a horgász etikáról, a vízi és szá
razföldi közlekedés szabályairól. A
szervezők úgy gondolják, hogy a peda
gógusok, akik a napi munkában jól is
merik a tanulókat, ők a
legalkalmasabbak ezeknek az ismere
teknek az átadására. A társaság nem
csak a tematikát nyújtja az oktatónak,
hanem, ha szükséges egyéb segítsé
get is, illetve biztosítja valamennyi
gyermek számára a képzéshez szük
séges összes horgászfelszerelést,
anyagokat és eszközöket.
Dr. Harka Ákos nyugdíjas pedagógus,
a társaság tanácsadója úgy gondolta,
hogy a ma embere olyan hihetetlen
messzire került a természettől, hogy
ezen legalább a gyermekek körében
meg kell próbálni változtatni. Tanár úr
azt emelte ki, hogy ne az oktatás le
gyen az elsődleges, hanem az érdek
lődés felkeltése. A fiatalok kíváncsiak
legyenek, meg akarják ismerni a ter
mészetet. Ajánlotta a jelenlévők figyel
mébe a Magyar Haltani Társaság által

indított A hónap hala elnevezésű rejt
vény játékot.
Hegedűs Gábor ügyintéző befejezésül
elmondta, hogy záró programként egy
nagy horgászversenyt szeretnének
szervezni a képzésben részt vett gyer
mekek számára.
Az előadások és hozzászólások után
az iskolák képviselői aláírták azt az
együttműködési megállapodást, amely
alapján Pecasuli néven elindulhatnak
az iskolai szakkörök a Tiszató mellett
lévő 26 településen, így Abádszalókon,
a Kovács Mihály Általános Iskolában
is.
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Tiszatavi Pecasuli
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X. Jubileumi Tiszatavi polgármester találkozóAbádszalókon
Első alkalommal 2003ban, JászNagykunSzolnok megyé
ben, Abádszalókon szervezték meg több mint 70 település
részvételével, a Tiszatavi régió önkormányzati vezetőinek
találkozóját. Az elmúlt 10 évben a Tiszatavi régiót érintő,
mind a négy megyében (Heves, HajdúBihar, BorsodAba
újZemplén, JászNagykunSzolnok) jelen volt a rendez
vény.
Eltelt tíz év! A jubileumi évben szintén Abádszalók várta a
vendégeket, ahol fontos eseményhez kapcsolódott a pol
gármesteri találkozó: kezdetét vette az „AbádszalókKun
hegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt”.

Abádszalókon a polgármesteri találkozó vándorkönyvének
átadása után a megjelenteket Abádszalók város polgár
mestere, Kovács Mihály köszöntötte. Ezután Borbás Zsolt,
a JászNagykunSzolnok Megyei Közgyűlés alelnöke szólt
a rendezvényről, annak fontosságáról. Kállai Mária kor
mánymegbízott (JászNagykunSzolnok Megye) megnyitó
beszédében elmondta, hogy négy megyét érintett az elmúlt
tíz évben a polgármesterek találkozója, mely a megyén túli
együttműködés eredményének köszönhető. A Tiszató ha
talmas érték, a települések számára pedig nagy lehetőség,
mondta a kormánymegbízott. A szervezők figyelmet fordí
tanak arra, hogy minden egyes konferencia kapcsolódjon
Magyarország vidékfejlesztési programjához, és jelen le
gyenek a helyi vállalkozások, szakemberek, a téma hozzá
értői. Gratulált az eseményhez, hiszen ha egy program
megél tíz évet, akkor az egy szilárd hagyományt ápol, szol
gálja a jelen és a jövő generációját, s mindezt bizonyítja,

hogy jelen vannak a településvezetők, akik fontosnak érzik
ezt az összefogást.
Az abádszalóki rendezvényen a következő előadások
hangzottak el:
• Abádi Benedekről írt monográfia bemutatója:
Dr. Kovács Miklós ny. főiskolai tanár
• Turisztikai pályázatok tapasztalatai az Északalföldi
Regionális Program működésében: Mező Ferenc ügy
vezető, Északalföldi Regionális Fejlesztési Ügynök
ség
• Számadás és teendők a Mirhó évfordulón: Tóth Albert

professor emeritus
• A vidék és területfejlesztés aktuális kérdései a Tisza

tó térségében: Kis Zoltán osztályvezető,
Vidékfejlesztési Minisztérium
• A Tiszató térségfejlesztési lehetőségei 20142020 kö

zött: Lipcsey György Imre programvezető, Tiszató
Programiroda
• A Nemzeti Vízstratégia a Tiszatavi települések életé
ben: Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a nemrég befe
jeződött országjárásról, a Nemzeti Vízstratégia jelentősé
géről, fontosságáról beszélt, melynek az első állomása
szintén a megyében, a közeli Fegyverneken volt, majd az
ország 8 különböző helyszínén folytatódott. Most összesítik
a beérkezett javaslatokat, hiszen több mint félezer észre
vétel érkezett. Az árvíz és belvízvédelemmel, a vízvissza
tartással, az öntözéssel, a halastavi gazdálkodással
foglalkozó Nemzeti Vízstratégia támogatása komoly lehe
tőséget hordoz a Tiszató számára is.
A miniszter szólt a nemrég elfogadott halgazdálkodási és
halvédelemről szóló törvényről, mely kifejezetten turistaba
rát rendelkezéseket tartalmaz és fontos, hogy fenntartható
halászat és halgazdálkodás legyen a Tiszatavi régió terü
letén.
Mögöttünk van már egy hétéves uniós költségvetési idő
szak, és a jövőt tekintve lesznek változások a pályázatok
ban, a célokban, módosulnak a feltételek, de egy biztos,
hogy a felhalmozott szellemi tőke megvan, és erre a jövő
ben is támaszkodhatunk – hangsúlyozta a vidékfejlesztési
miniszter, majd beszéde végén sikereket, eredményes pro
jekteket kívánt, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján
mindannyian gyakorlottabbakká váltunk.

Fotó: Mészáros János
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2013 díjazottjai:
Az Év Tiszatavi Polgármestere: Kerekes András,
Tiszaszőlős
Az Év Tiszatavi Alpolgármestere: Albertné Forgó Katalin,
Újlőrincfalva
Az Év Tiszatavi Jegyzője: Dr. Pénzes Tímea, Kunhegyes
A „Tiszatavi Régióért” díjat Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszternek ítélte oda a Tiszató Térségi Fejlesztési
Tanács.

Akik az elismerést kapták, Pogány Gábor Benő
szobrászművész „A polgár apoteózisa” című alkotásával
lettek gazdagabbak.
A rendezvény médiatámogatója az Új Néplap
ajándékcsomaggal jutalmazta a díjazottakat.
A program végén Tiszatavi ízeket kóstolhattak a
vendégek.

Képzési Tájékoztató a Családsegítő és GyermekjólétiSzolgálatnál
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol
gálatnál képzési tájékoztatót tartott az
Észak Alföldi Régiós Iroda vezetője,
Dr. Szarvák Tibor és az iroda képzési
referense, Hőnyi Tamás.
A Nemzeti Család és Szociálpolitikai
Intézet az Apor Vilmos Katolikus Főis
kolával közösen valósítja meg a TÁM
OP5.4.1012/120120001
azonosítószámú „Szociális képzések
rendszerének modernizációja” című
kiemelt projektet.
Az uniós finanszírozású projekt célja,

hogy megoldást nyújtson a hazai szo
ciális ellátórendszerben dolgozók to
vábbképzésére, kompetenciájának
fejlesztésére, ismereteinek széleskörű
kiterjesztésére. Ennek érdekében új
továbbképzések indulnak az ágazat
ban dolgozó szakemberek részére.
Lehetőség nyílik a szociális és gyer
mekvédelmi intézmények számára ki
helyezett képzések megvalósítására.
A környező településekről érkező in
tézményvezetők, Kalmárné Nagy Er
zsébet, a Tiszaszentimrei Református

Szociális Szolgáltató Központ szakmai
igazgatója, Vincze Lászlóné, a Kunhe
gyesi Mikrotérségi Szociális Intéz
mény vezetője, Füleki Istvánné, az
Abádszalóki Remény Gondozási Köz
pont intézményvezetője és a szociális
és gyermekvédelmi területen dolgozó
szakemberek érdeklődéssel hallgatták
a költséghatékony kihelyezett képzési
lehetőségekről szóló színvonalas elő
adásokat.

Takácsné Karkusz Erzsébet
szakmai egység vezető
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Megváltozott munkaképességűek képzése zárultAbádszalókon

Hatvanöt megváltozott munkaképes
ségű ember képzése fejeződött be a
Kézmű Nonprofit Kft. abádszalóki te
lephelyén. Az oktatáshoz szükséges
hatmillió forintot a kormány biztosította
az Új Széchenyi Terv keretében  kö
zölte Soltész Miklós szociális ügyekért
felelős államtitkár a Tiszaparti kisvá
ros varrodájában tartott sajtótájékozta
tón.

Az ötmilliárd forintos költségvetésű, az
idei év elején kezdődött Rehabilitáció
ÉrtékVáltozás (RÉV) programba há
rom nagy állami könnyűipari nonprofit
céget vontak be.

A Kézmű Kft. a Főkefe Kft. és a Erfo
Kft. dolgozóinak alap és szakképzé
seket valamint továbbképzéseket
szervezett, hogy javuljanak az érintet
tek elhelyezkedési esélyei – tette hoz
zá a szakpolitikus.
A RÉVprojektben megfogalmazott cé
lok eléréséért 2014 áprilisáig kereken
ötezer ember készségfelmérését vég
zik el, és háromezer ember részesül
képzésben.

A program országszerte közel 80 he
lyen zajlik, ebből 16 helyszín a leghát
rányosabb helyzetű kistérségben
található. Ilyen például az abádszalóki
is, ahol az oktatóteremként szolgáló
étkezőt is a projekt keretében újították
fel  jegyezte meg Soltész Miklós.
A program része, hogy a projektet
megvalósító konzorcium vezetője, a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlő
ségéért Közhasznú Nonprofit Kft. egy
módszertani központot alakít ki, amely
a megváltozott munkaképességűeket
a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedés
ben segítő szolgáltatók szakmai támo
gatására lesz hivatott.

A budapesti központú Kézmű Kft.
abádszalóki üzemében 103an dol
goznak, közülük 73 megváltozott ké
pességű munkavállaló. A varrodában
első osztályú minőségi konfekció ter
mékeket gyártanak, így egyebek kö
zött ott készülnek a MÁV dolgozók
munkahelyi ingei, míg a divatcikkek
sorában márkás tollkabátok valamint
olasz pólók.
Projekt adatok:
Képzések Abádszalókon
• 2012 májusától augusztusig kez

dődően kompetencia felmérés
zajlott le.
• A résztvevők a projekt keretében

általános szakmai képzésen
vesznek részt, amely munkavég
zésükhöz közvetlenül kapcsoló
dik.
• A közelmúltban 65 fő megváltozott
munkaképességű dolgozó sikere
sen végezte el. az „Egyszerű kon
fekcióipari termék
gyártástechnológiája” című, ruha
ipari képzést.

Műszaki felújítás Abádszalókon a
projekt keretében:
• Oktatóterem felújítása: padlóbur

kolat felújítása, nyílászáró cseréje
új korszerű, hőszigetelt ablakra,
helyiség oldalfalak és mennyeze
tének festése, kétszárnyú bejárati
ajtó cseréje.

www.kormany.hu

TÁJÉKOZTATÓA KÉZMŰ NONPROFIT KFT.RŐL
A Kézmű Nonprofit Kft. Magyarország legnagyobb
állami tulajdonú könnyűipari vállalataként 1953 óta
szolgálja ki a magyar és nemzetközi konfekció és bőr
díszműipart, de nagy tételben készít vegyesipari ter
mékeket és sportszereket is hazai, illetve külföldi
megrendelésre.
Jelenleg 96 telephelyen közel 4500 főt foglalkoztatunk,
munkatársaink mintegy háromnegyede megváltozott mun
kaképességű dolgozó. Foglalkoztatáspolitikai célunk, tevé
kenységünk és működésünk legfőbb sajátossága a
megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációs
foglalkoztatása, olyan tevékenységeken keresztül, ame
lyek kereskedelmi hasznot hoznak, és ezáltal fenntartható
vá teszik a vállalat működését.

Tudnivalók a Kézmű Nonprofit Kft. abádszalóki telep
helyéről
• Üzem munkavállalóinak száma: 103 fő: megváltozott

munkaképességű dolgozók 73 fő
• Termékek: első osztályú minőségi konfekció terméke

ket gyártanak: MÁV ingeket, Mon Claire tollkabátokat,
olasz pólókat.
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25 éve Abádszalókon
Nem szokványos ünnepségre kerültsor a közelmúltban Abádszalókon aPolgármesteri Hivatalban.
Kovács Mihály polgármester oklevéllel
és pezsgővel köszöntötte Rosemarie
Memmingert és családját abból az al
kalomból, hogy 25 évvel ezelőtt láto
gattak el először a településre. Ez
önmagában is szép, de a német hölgy
és családja minden évben ellátogat

Abádszalókra. Először 1988ban tették
meg a majd 10 órás autóutat, és bi
zony úgy beleszerettek Magyarország
ba, és Abádszalókba, hogy minden
évben kocsiba ülnek: és irány a Ti
szató! Beszélgetésünk alkalmával ki
derült, hogy mennyire más
Magyarországot látott akkor és most,
illetve mennyire más volt Abádszalók
1988ban és napjainkban. Bár az igaz

sághoz az is hozzátartozik, hogy nem
csak Magyarország változott 25 év
alatt, hiszen Rosemarie még az NSZK
állampolgára volt az első utazás alkal
mával, és a németnémet újraegyesí
tésről még csak álmodni sem mert
senki. Ma már azonban akadálytalanul
suhannak át a régi határokon, és ígé
retük szerint ezt a következő 25 évben
is szeretnék folytatni.

10 éves évforduló
1996. szeptember utolsó szombatján ünnepeltük a két tele
pülésrész, TiszaAbád és TiszaSzalók végleges egyesülé
sének évfordulóját. Ekkor készült el a település címere,
zászlója, melyek Kerekes István grafikusművész és
T. Dombori Mária iparművész munkáját dicsérik. Elkészült
Dr. Ujváry Zoltán professzor úrnak kiváló alkotása az Abád
szalóki Monográfia. Valamint ekkor avattuk fel Dr. Laki Kál
mán orvosbiokémikus mellszobrát.
2003. szeptembere is az ünneplésről szólt.
27én ünnepélyes keretek között köszönthettünk két dísz
polgárt. Ember Mária írónőt, Abádszalók szülöttét és
Dr. Lengyel Boldizsár nyugalmazott körzeti orvost.
Az ünnepnaphoz kötődve újabb köztéri alkotással gazda
godott településünk. A könyvtár előtti téren avattuk fel

Győrfi Sándor Munkácsy és Mednyánszky díjas szobrász
művész alkotását, Ember Mária mellszobrát. Göncz Árpád
akkori köztársasági elnök volt az, aki méltatta az írónő
munkásságát.
A nap zárásaként pedig a szintén abádszalóki származású
Kovács Miklós Ember Máriáról szóló könyvét mutatta be
„Messzeringó gyermekkorom világa” címmel.
A 10 évvel ezelőtti rendezvényről készült fotókból, illetve
egyéb helyismereti fotókból álló gyűjteményünket megte
kinthetik az érdeklődők 2013. szeptember 27től a Városi
Könyvtár olvasótermében.

Pataki Zsoltné
könyvtárvezető

Útjavítások
A vis maior támogatás felhasználásának részletes
szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet
értelmében, a települések közterületeinek téli időjárás
okozta károk helyreállítása című pályázatnak
köszönhetően 14.240.000 Ft támogatásban részesült
Abádszalók város. A program a település 15 utcáját
(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, Nagynyárfa utca, Május 1 utca,
SzentGyörgyi Albert utca), összességében mintegy
2000m2 en érinti.
A kivitelező az időjárástól függően 2013 novemberében
szeretné befejezni a munkálatokat.
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Tar Renáta,
Majorfalvi Bálint

Hatalmas lehetőségként fogtuk fel, hogy szerencsénk volt
elnyerni az abádszalóki álomállást, így egy hónapon ke
resztül a város vendégei, illetve buliellenőrei lehettünk tel
jes ellátással, színes programmal, amit Kasza Gábor
alpolgármester úr állított össze számunkra. Nagy szeren
cse továbbá, hogy az Abádszalókon töltött idő alatt szinte
egyetlen csepp eső sem hullott, sőt, rekkenő hőségben,
igazi nyári időben élvezhettük ki a város és a Tiszató adta
lehetőségeket. A térségnek olyan adottságai, rejtett kincsei,
illetve programlehetőségei vannak, amiket – saját bevallá
suk szerint is – még a helyi lakosok egy része sem fedezett
fel, vagy idő hiányában még nem volt módja kipróbálni.
Örök élmény marad számunkra – többek között – a moto
ros csónaktúra Kasza Sándorral, ahol a Tiszató élővilágát
tanulmányozhattuk testközelből némi horgászattal egybe
kötve, illetve a tó körül tett közel hetven kmes kerékpártúra
Kovács Mihály polgármester úr társaságában, ahol az aktív
sportolás mellett szintén új helyszíneket fedezhettünk fel.
Nagy élmény volt továbbá kipróbálni a strand menti vízi
sport lehetőségeket, igazi extremitásnak számít a vízi
banán, vízi bob, vízi ejtőernyő és a jetski – valamennyiről
fantasztikus emlékeink vannak, minden egyes sportszer
igazi, fiatalos kikapcsolódást kínál. Hogy a Faluház Baba
múzeumába is ellátogathattunk, csipkét verhettünk Eszti
néninél, ellátogathattunk a Hubertus Vadásztársaság
Fácántelepére  olyan lehetőségeket jelentettek, amiket
„hétköznapi turistaként” nem biztos, hogy felfedezünk,
ezért hívjuk fel minden ide látogató turista figyelmét erre a
néhány – hungarikumnak nevezhető  programlehetőség
re! Az Abádszalóki Nyár Rendezvénysorozata által renge
teg buliban vehettünk részt, vagyis koncerteken
csápolhattunk, a Halételek Fesztiválján halászlevet főztünk,
végigizgulhattuk az Erős emberek versenyét, szépségver
senyen zsűriskedhettünk, rengeteg filmet nézhettünk a
szabadtéri moziban a tiszta csillagos égbolt alatt. Sportra is
volt lehetőség, aminek különösen örültünk, tekintve, hogy a
teljes ellátással járó ételmennyiséget valahol le kellett dol
gozni. Szakértők vezetésével megismerkedtünk a tenisz
szel, a horgászattal, mindkettőben nagy örömünket leltük.

Rengeteg emberrel ismerkedhettünk meg – talán ez a leg
nagyobb hozadéka buliellenőrködésünknek – mindenhol
szívélyesen fogadtak minket, s mindenki szolgáltatása leg
javát igyekezett nyújtani számunkra. A gasztrocsodák
terén mindenképpen kiemelnénk a Lilaakác Kisvendéglőt,
ahová a legtöbb emlékünk fűz, hiszen legtöbb alkalommal
náluk vendégeskedhettünk, de bárkinek szívesen ajánljuk
a Czifra Csárdát és a strandon lévő Pepe Óriáspalacsintá
zóját is. Valamennyi szolgáltatónak, újdonsült ismerőseink
nek, barátainknak szeretnénk ez úton is kifejezni
köszönetünket, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy számunkra
ez a nyár valóban felejthetetlen legyen! Minden egyes nap
igyekeztünk blogunkat minél színesebben,
olvasmányosabban fogalmazni (megtalálható a
http://abadszaloklegjobb.blog.hu oldalon), reméljük, a
végeredmény eléri a hozzá fűzött reményeket és pozitív
változás áll be a térség turisztikai látogatottságát illetően!
Élményekkel feltöltődve tértünk vissza Komáromba s per
sze több kilónyi szuvenírrel: kagylókkal, batikolt pólóval,
kézzel festett hűtőmágnessel és számtalan kedves emlék
kel, amik ezen túl komáromi albérletünket díszítik. A blog
mellett több, mint 2600 fénykép készült az egy hónap alatt,
valamint egy kisfilm a térségről, a közreműködésünkkel, te
hát dokumentációban nincs hiány, zivataros őszi, vagy hi
deglelős téli estéken lesz mit nézegetni. Számunkra
szeptember elején indul az évad a Komáromi Jókai Szín
házban, de már most tervezgetjük, miként térünk vissza

Abádszalókra: lehetőségeinkhez mérten már a tavasz fo
lyamán, de 2014 nyarán mindenképpen! Nosztalgikus lesz
újra látni a partot, enni egy jót a Lilaakácban, kezet rázni
barátainkkal, feleleveníteni ezt a fantasztikus nyarat! Még
egyszer köszönjük a lehetőséget, hírét visszük a Tiszató
nak, a városnak, hiszen

ABÁDSZALÓKON ÉLMÉNY A NYÁR!
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN TÖRTÉNTESEMÉNYEK.
"Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy
mindaz, aki benne hisz el ne
vesszen, hanem örökké éljen."

Kedves olvasó!
Amint értesültek róla, ez év augusztus
1i hatállyal Dr.Ternyák Csaba egri ér
sekatya személyi és szervezeti változ
tatásokról döntött egyházmegyénkben,
és többek között KisköreAbádszalók
plébániák személyi feltételei is változ
tak ezen okból kifolyólag.
Előző plébánosunk, Ferencz Károly
atya elhelyezésre került KisköreAbád
szalókról, és helyette Dr.Korózs László
atya lett plébánosunk.
Ezek a döntések egyházmegyénkben
természetes folyamatok, plébánosaink
710 évente elhelyezésre kerülnek
plébániáikról.
Ferencz Károly atya 2007 augusztusá

ban került KisköreAbádszalók plébá
niáira.
Munkássága közösségünkben ez alatt
a 6 év alatt változatos programokban
bővelkedett.
Az egyházi év ünnepei mellett aktívan
részt vett közösségünk életében, vala
mint a település közéletében is. A hit
élet mellett ifjúsági és felnőtt
programokat is szervezett, kirándulá
sokat, sportos rendezvényeket, melye
ken nem csak a fiatalabb generáció
vett részt, hanem az éltesebb korosz

tály is megjelent ezeken az esemé
nyeken.
Kerékpár túrákat szervezett, zarán
doklat jelleggel a tározó településeit
meglátogatva, ott imákat mondva, va
lamint távolabbi utakat is életre hívott,
például szűkebb pátriájába az erdélyi
Székelyföldre is vezetett zarándoklato
kat a csíksomlyói búcsúra.
A fiatalokat túrákra, zarándoklatokra
ösztönözte, lendületes személyisége
vonzotta a fiatalokat ezekre a meg
mozdulásokra.
A liturgikus életet – a fiatalokat is meg
pezsdítő – gitáros miserend tartásával
is fellendítette. Egyházi ünnepeinken
gyakran elhangzottak ezek a művek,
melyeket nem csak a fiatalok, hanem
az idősebb generáció is szívesen adott
elő.
A kiskörei érseki Bérmálási szertartás
után Érsek Atya is megemlítette, hogy
a liturgikus énekrendbe beszerkesztett
gitáros énekek emelkedettebbé is tet
ték a liturgiát.
Atya több tábort is szervezett ittléte al
kalmával, amik szintén a ministránsok,
és a hittanosok körében népszerű volt.
Bensőséges hangulat alakult ki itt több
település gyermekei, az atya és kísérői
között, mely a hitélethez való kapcso
latot jelentősen javította.
Saját személyében végzett zarándok
latairól is beszámolt, mely a közösség
ben történt előadásaival kinyitotta a
világot egyháztagjaink számára.
Közösségi termünkben előadásokat,
imaórákat tartott, katekizmust, és hit
tanórákat rendezett, valamint biblia
órákat.
A változás természetes a világunkban,
az egyház is része ennek a változás
nak, és ez ellen tenni nem lehet. El
kell fogadjuk elhelyezését, és további
munkájához jó egészséget, hosszú
életet, és Isten bőséges áldását kér
jük, kívánjuk.
Egyházközségünkben még Károly
atya ittléte alkalmával köszöntöttük Lá
nyi Sándorné Rózsikát, harangozói
pályafutásának 30 éves fennállása al
kalmából. Szülei is – mint több egy
házközségi képviselőtársunknak a
szülei is – egyházi szolgálatban álltak.
Számára is jó egészséget, Isten áldá
sát kívánjuk.
2013. augusztus 1i hatállyal Érsek

Atya KisköreAbádszalók plébániákra
Dr.Korózs László atyát helyezte, aki
előtte Verpeléten teljesített szolgálatot
Isten akaratából.

László atya az abádszalóki katolikus
plébánia írott történetének 20. plébá
nosa.
Kiskörén van a székhelye továbbra is.
Célja hitéletünk fenntartása, megerő
sítése, a liturgikus és a közösségi éle
tünk erősítése. Rövid itt tartózkodása
még nem teszi lehetővé számára,
hogy a település katolikus híveinek
igényeit, a közösség helyzetét teljes
mértékben átlássa, így még állásfog
lalást nem tud mondani bizonyos kér
désekben.
A hittanoktatásban aktív részt fog vál
lalni a pedagógiai intézménnyel
egyeztetve.
Szentmisék rendje részben megválto
zik, a csütörtöki reggeli szentmise
péntek 8 órakor lesz, vasárnap a szo
kott időben ½ 12 órakor.
Szeptember 15én ünnepeltük templo
munk búcsúját a Szent Kereszt
Felmagasztalása, és templomunk fel
szentelése emlékére.
A közelmúlt eseményeit e pár gondo
latban szerettem volna Önök elé tárni.
Köszönöm a lehetőséget a megnyilat
kozásra, és minden kedves olvasónak,
abádszalóki lakosnak az egyházköz
ség plébánosa – László atya – és ve
zetése nevében jó egészséget, Isten
áldását kívánom mindannyijuknak!
Dr. Bagi Imre a Katolikus Egyházköz
ség világi elnöke
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Abádszalók Város Képviselőtestületének
2013. július 17i ülésén hozott határozata — rövidített formában

67/2013. (VII. 17.) számú képviselőtestületi határozat:
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tárulási megállapodása módosításáról
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Társulási megálla
podás módosításával egyetért.

Abádszalók Város Képviselőtestületének
2013. augusztus 27i ülésén hozott határozata — rövidített formában

69/2013. (VIII. 27.) számú képviselőtestületi határozat:
A Hat Szín Virág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról.
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hat Szín Virág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
döntött.

Abádszalók Város Képviselőtestületének
2013. szeptember 3i ülésén hozott határozata — rövidített formában

71/2013. (IX. 03.) számú képviselőtestületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzata 2013. évi válságköltségvetésének I. féléves teljesítéséről.
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesí
téséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Abádszalók Város Képviselőtestületének
2013. szeptember 26i ülésén hozott határozatai — rövidített formában

77/2013. (IX. 26.) számú képviselő
testületi határozat:
A helyi önkormányzatok működőké
pessége megőrzését szolgáló kiegé
szítő támogatásra vonatkozó igény
benyújtásáról
Abádszalók Város Önkormányzata
képviselőtestülete a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint
a megyei önkormányzati tartalék, és a
helyi önkormányzatok működőképes
sége megőrzését szolgáló 2013. évi ki
egészítő támogatásról szóló
39/2013.(VII. 31) BM. rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be.
78/2013. (IX. 26.) számú képviselő
testületi határozat:

A Tiszatavi Régió Hulladéklerakóit
Rekultiváló egycélú Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásá
nak módosításáról.
A Képviselőtestület megtárgyalta a Ti
szatavi Hulladéklerakókat Rekultiváló
Társulás Társulási Megállapodás mó
dosítására vonatkozó előterjesztést és
a Társulási Megállapodás Módosító
okiratában foglalt – változásokat elfo
gadja.
79/2013. (IX. 26.) számú képviselő
testületi határozat:
Feladatellátási Megállapodás jóvá
hagyásáról.
Abádszalók Város Képviselőtestülete
a beterjesztett Szociális Feladatellátási
Megállapodást jóváhagyja.

80/2013. (IX. 26.) számú képviselő
testületi határozat:
Az állami támogatás igényléséről,
átadásáról és felhasználásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról.
Abádszalók Város Képviselőtestülete
a szociális állami támogatás igénylé
séről, átadásáról és felhasználásáról
szóló megállapodást jóváhagyja.
81/2013. (IX. 26.) számú képviselő
testületi határozat:
A veszélyes hulladékok begyűjtésé
ről, elszállításáról szóló megállapo
dás elfogadásáról.
Abádszalók Város Képviselőtestülete
jóváhagyja a veszélyes hulladékok
gyűjtésére, kezelésére született meg
állapodás tartalmát.

Sétáltunk, sétálunk…
Iskolánk Diáktúraköre szeptember 28
án tölti be 17. évét. Az eltelt 17 év alatt
közel 170 napot túráztunk országunk
hegyei közt. A NagyMilictől (894m)
az Írottkőig (882m), a Zengőtől
(682m) a Csóványosig (938m) az
összes jelentős csúcsot meghódítot
tuk. Több mint 30 várat vagy várromot
„fedeztünk fel”. A legtöbbször a Bükk
és a Mátra ösvényeit barangoltuk be.

Minden tanévet egy tőlünk távoli tájunk
felfedezésével tettük felejthetetlenné
34 napos túráinkon.
A 2012 – 2013 as tanévet egy kétna
pos túrával kezdtük októberben.
Az első nap Mátraszentlászlótól Bá
tonyterenyéig gyalogoltunk Ágasvár
érintésével. Az éjszakát egy Bátonyte
renye melletti erdei sport szállóban töl

töttük, ahol az esti szalonnasütés
mellett még a szaunát is kipróbálhat
tuk. A második napon rövid sétát tet
tünk a néhai Tar Lőrinc várkastélyának
maradványához Tar községben és
megnéztük a nem messze található
Buddha szentélyt, a Sztupát is. No
vemberben Lillafüreden, januárban
Mátraháza – Sástón, februárban Cse
répfalu mellett,
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április elején pedig a fél méteres hó
födte Kékestető – Mátrafüred útvona
lon túráztunk.
A tanévet orfűi szállással – 2003 után
– ismét Pécs környékén töltöttük.
Amíg 10 éve a Zengőt, úgy most a
Pécs feletti Jakabhegyet hódítottuk
meg. Szállásunk a Pécsitó partján
volt egy orfűi kempingben. Sétáltunk

az Abaligeticseppkőbarlangban, Pécs
főterén és Gázi Kászim pasa Dzsámi
jában, valamint a Siklósi várban is. Fe
lejthetetlen élményekkel tértünk haza!
Nem először mondok köszönetet
azoknak a gyerekeknek, akik lelkes tú
rázóként hírét vitték és viszik szakkö
rünk tevékenységének! Hasonlóan
nagy köszönettel tartozom a túrás

gyerekek szüleinek is, akik lehetővé
tették gyermekük részére, hogy felejt
hetetlen élményekkel gazdagodjanak!
Túráinkat a 2013–2014es tanév októ
berében folytatjuk egy zempléni túrá
val, remélhetőleg sok új kis turistával a
körünkben!

Herczeg Gyula
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Hívogat az iskola…
Ki ne emlékezne arra a bizonyos első
napra, amelyen a játék korszakát le
zárva átlépte élete első iskolájának
küszöbét? Én is emlékszem erre a kö
zel 40 évvel ezelőtti napra és annak
izgalmaira. Majdnem olyan izgatottan
vártam tanítóként is azt az első napot,
amelyen első osztályom tanulóinak –
Ivettnek, Marcsinak, Zotyának, Iminek,
Rolcsinak, Áginak……… – bemutat
hattam osztálytermüket . Szemükben
riadtságot, kíváncsiságot, izgatottsá
got láttam. De hogy hagyhatnám ki sa
ját gyermekem csillogó szemeinek
látványát, amikor kicsi társaival együtt
megszeppenve ült le arra a tornapad
ra, amelyen később fészkelődve hall
gatta az iskola igazgatója
köszöntőjének végét.

2013. szeptember 2án reggel 8 óra
kor ismerős hangra gyűltünk össze a
Kovács Mihály Általános Iskola udva
rán. Becsengettek! Gyerekek, szülők,
pedagógusok egyaránt kíváncsian
néztek körbe, keresve az ismerősök,
barátok tekintetét, miközben felharsant
a Himnusz ismerős dallama. Gyányiné
Székely Viola igazgatónő köszöntő
szavait követően minden ember tekin
tete a falnál sorakozó óvodásokra sze
geződött. A kissé hűvös, bár napos
őszi reggelen szívet melengető látvány
volt, ahogy az ovisok egymás kezét
szorítva bevonultak a jelképes iskola
kapun, majd egyenként helyet foglal
tak azon a bizonyos tornapadon. A
nyolcadikos és másodikos tanuló ver
seit követően a 8. osztályosok füzetet

és ceruzát ajándékozva jelképesen is
kolássá fogadták az immáron elsősö
ket.
A tanévnyitót lezáró Szózat hangjai
után az osztályfőnökök elvezették di
ákjaikat az osztálytermükbe. A felső
tagozat „elsősei” nagy érdeklődéssel
fogták közre új osztályfőnökeiket Sáfár
Mária tanárnőt, Balogh Gyula és Tóth
Tibor tanár urakat és vonultak be velük
tantermeikbe. Az új elsős tanulók az
udvaron csoportosulva megismerked
hettek első osztályfőnökeikkel, Csé
cseiné Mátyus Irén, Molnárné Boros
Margó és Kovácsné Palócz Márta ta
nító nénikkel.
Megkezdődött a 2013 – 14 –es tanév.

Herczeg Gyula

Felkészültünk az új tanévre
Szeptember 2án becsengettek az is
kolába.
Ünneplőben, szemükben várakozás
sal, remélhetőleg kipihenten érkezett
422 tanítványunk az évnyitóra. Az első
tanítási napon kitártuk iskolánk kapuját
a három első osztályba járó legkiseb
bek előtt. A tanévnyitó ünnepség után
osztályfőnöki órákat tartottunk, ahol az
osztályfőnökök elindították a 2013
2014 tanévben folyó munkát.

A tanév előkészítése sok új feladatot
jelentett az iskolavezetés számára,
egy olyan különös figyelemmel övezett
helyzetben, amikor teljesen átalakul az
oktatási és nevelési rendszerünk.
Legelső feladatunk a tankönyvek ren
delése volt. Nagy munkát jelentett az
új rendszerbe való adatok feltöltése,
folyamatos frissítése és a tankönyvek
engedélyeztetésének figyelemmel kí
sérése. Az új rendszerben, gyorsan,
rugalmasan folyt a tankönyvek kiosz
tása, hiszen névre szólóan, kicsoma

goltan érkeztek meg a könyvek. Az
idén bevezetett, megreformált tan
könyv ellátás célja, hogy néhány éven
belül minden diák ingyen kaphassa
meg a tankönyvet. Ebben az évben
minden első osztályos és az eddig is
jogosultak kapták meg ingyen a köny
veket. Az első osztályosok és a későb
biek során a többi évfolyam is tartós
könyvet kap. Ezeket a könyveket tan
év végén összeszedjük és a további
évfolyamokon hasznosítjuk. A gyermek
és a szülő felelőssége ezeknek a
könyveknek a megbecsülése, megkí
mélése. Néhány könyv elsősorban a
nyár folyamán beiratkozott, ill. évfo
lyam ismétlő tanulók könyve még pót
lásra szorul.
Az új tanév új feladatai, melyeknek
megvalósítását a Nemzeti Köznevelési
Törvény írja elő és garantálja, a köte
lező erkölcstan vagy a helyette vá
lasztható hittan bevezetése, a
tehetséggondozó programok előtérbe
helyezése, a mindennapos testnevelés
bevezetése az 1.2., és 5.6. évfolya
mon.
Életbe lépett az általános iskolába 16
óráig szervezendő foglalkozásokra
szóló szabályozás. Ennek keretében
színes, tartalmas tevékenységek sorát
kívánjuk megvalósítani az érdeklődő
tanulók számára. A hagyományos
napközi, tanulószoba és korrepetálás
mellett számos szakkör meghirdetésé
re kerül sor. Tervezzük az eddigi sport
tevékenységek mellett matematika,

sakk, számítástechnikaszakkör, kö
zépiskolaielőkészítők indítását. Meg
történtek a jelentkezések 4.5.
évfolyamon a „Pecasuliba”.
Bevezetésre kerül a pedagógus élet
pályamodell, mely több összetevőből
áll. Ennek első lépése a minden peda
gógust egyaránt érintő béremelés. Lé
nyeges elemként megváltozik a
munkaidőszámítás, a tanítási órák,
egyéb foglalkozások megtartása mel
lett az iskolai munkák más feladatait is
a kötött munkaidőhöz rendeli a sza
bályozás. Megkezdődik a pedagógu
sok munkájának külső szakmai
ellenőrzését, értékelését végző tanfel
ügyeleti rendszer működtetése. Meg
újul a szaktanácsadói,
tantárgygondozói rendszer.
Ezeknek a változásoknak a bevezeté
se, megvalósítása, érvényesítése to
vábbra is nagy feladatot ró az iskola
vezetésére. Gyermekeink, tanulóink,
mindenek felett álló érdekét szem előtt
tartva éves munkatervünk mottójával
kívánok magunknak, tanulóinknak, a
szülőknek sikeres tanévet.
„A jó iskola kérdése nem az, hogy
„lássuk mit nem tudsz”, ha nem az
hogy „mit tudsz” a te saját képessé
geid és az intelligenciák (legalább
nyolcféle formája) szerint”

(Vekerdy Tamás)
Gyányiné Székely Viola

igazgató
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Járdaépítések
Jelentős késéssel, de annál nagyobb
tempóban kezdődött el a járdaépítés
településünkön. A helyszíni monolit
betonos megoldás mellett, a térköve
zés is elindult. A cikk írásáig az Ezüst
kalász út teljes hosszában megújult, a
Szabolcs, és Előd utcák bekötése a
CBA mögötti lakóparkhoz megtörtént,
illetve a lakóparktól kivezető új járda
támfalas megerősítést kapott. Ezzel
egy időben a Balassi Bálint út teljes

hosszában viacolor burkolatot kapott.
Az elmúlt évben felújított piactér járda
felújítása is megtörtént mind a Deák út
felé, mind az István Király úti üzletsor
felé. Itt a csapadékvíz elvezető rend
szer is megújult. A Füredi út egy rövid
szakasza is viacolor burkolatot kapott,
míg a Tóparton hagyományos járda
készült el, nagyban megkönnyítve a
Kölcsey úti óvodába a közlekedést. A
Deák Ferenc úton a buszpályaudvarig

készül el új burkolat, míg az István Ki
rály úton a vasbolt épületétől a Cifra
Csárdáig épül új járda. További járda
felújítás várható Kossuth és a Szé
chenyi utcában. A START
mintaprojektnek köszönhetően a mun
kálatokat a közfoglalkoztatottak vég
zik, a szükséges anyagokat a
programon belül a Belügyminisztérium
biztosítja. Kasza Gáboralpolgármester
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Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredikistérség településein
A Tiszafüred Kistérség Többcélú
Társulás támogatást nyert az Új Ma
gyarország Fejlesztési Terv Észak
Alföldi Operatív Program támogatá
si rendszeréhez benyújtott
„Közösségi közlekedés fejlesztése
a Tiszafüredi kistérség települése
in” című, ÉAOP3.1.4/B092010
0003 kódszámú projektjéhez. A pá
lyázat konzorciumi formában, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. közre
működésével valósult meg.
A projekt célja korszerű és színvona
las helyi és regionális közösségi köz
lekedés biztosításához szükséges
infrastrukturális feltételek javítása, va
lamint a több település együttműködé
sével, térségi alapon szerveződő
infrastrukturális fejlesztések ösztönzé
se.
A projektben résztvevő települések:
Abádszalók, Kunhegyes, Nagyiván, Ti

szafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tisza
szőlős, Tomajmonostora.
A projekt keretében a Tiszafüredi kis
térség 10 települése közösségi közle
kedésének összehangolt fejlesztése
(autóbusz öblök, szigetek, várók építé
se és felújítása) valósult meg, 62 pro
jekthelyszínen 53 autóbusz megálló
illetve 52 autóbusz öböl építésére,
felújítására került sor. Abádszalókon
15 db, Kunhegyesen 10 db, Tiszafüre
den 18 db, Tiszaörsön 5 db, Nagyivá
non 2 db, Tiszaigaron 2 db,
Tomajmonostorán 6 db, Tiszaszőlősön
4 db helyszínen került sor a kivitelezé
si munkákra.
Közvetlen célok:
1. A lakosság mobilitásának növelése
2. Településközpontok tehermentesíté
se
3. Balesetveszély csökkentése

4. Minőségi tömegközlekedés feltéte
leinek megteremtése
A fejlesztés során megvalósult létesít
mények a XXI. század követelményei
nek mindenben megfelelnek úgy
biztonságtechnikailag, mint megjele
nésükben.
A projekt általános adatai:
Projekt címe, azonosítója: Közösségi
közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi
kistérség településein, ÉAOP3.1.4/B
0920100003
Kedvezményezett: Tiszafüredi Kistér
ség Többcélú Társulás
Konzorciumi partner: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Elszámolható költsége: 194.836.797
Ft
Megítélt támogatás: 176.957.655 Ft
Támogatási intenzitás: 90,82%
Abádszalókra jutó beruházás megha
ladta a 42.000.000 Ftot.

Fotó: LiliFoto
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Ez Csótó Gergő napja volt!
Beszámoló az Endrei Tenisziskola szeptemberi házi versenyéről.

Az első meglepetést Hazafi János
okozta, aki az elején vigaszágra került.
A folytatásban viszont négy szép győ
zelemmel a tőle megszokott magabiz
tos játékkal a második helyre küzdötte
vissza magát. Gratulálunk!
Csótó Gergő vereség nélkül jutott az
óhajtott „Fehér horgászorsó” birtoká
ba, meggyőző tenisszel, a nap leg
jobbjaként.
A nap legszebb mérkőzése kétségkí
vül Szalai Attila és Csótó Gergőé volt.
A fejfej melletti küzdelem igazi tenisz
csemegét hozott. Szalai rafinált észjá
tékával szemben Csótó henger
taktikája bejött. Szalai a legszebb te

niszér járó különdíjat kapta.
Dányiék Martinja, talán az első igazi
mérkőzéseit játszotta, sok tapsot csal
va ki a nézőkből.
Péter sérülése sajnos véget vetett ver
senyének.
Balogh Márton a trónkövetelők közé
iratkozott fel! A kezdő játékos némelyik
megmozdulása jelezte – Vigyázzatok,
jövök!
Szerencsés sorsolás után kezdőként,
de pihenten lépett pályára Kovács
Bence, a fáradt Hazafi ellen, akinek
három játszmában sikerült kicsikarnia
a győzelmet.

Bence hamar felzárkózhat a többiek
közé. Ügyes tehetséges teniszező.
Hamar „húzóember” lehet!
Rangsort tulajdonképpen nem állíthat
nánk. Színvonalas, jó verseny volt. A
négy márkás horgászorsó, amit a Fo
gas Horgászbolt és Hegedűs József
szponzorálásával kaptunk, jó helyre
került, köszönjük.
Az asztalnyi süti, pogi és üdítő, no
meg Balogh Szilvi teniszütőalakú tor
tája nagyon finom volt.
Szóval jó volt!

Endrei

BEL ÉS CSAPADÉKVÍZ RENDEZÉS ABÁDSZALÓKON

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az Új Széchenyi Terv
támogatásával 2013 októberében elkezdődik a „Vásárhelyi
Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel és csapadékvíz
rendezés JászNagykunSzolnok Megyében I. ütem” tárgyú
projekt kivitelezése Abádszalók város területén. A beruhá
zás célja a települések környezetbiztonságának növelése,
környezeti állapotának javítása, az ár belvíz és helyi víz
kár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink
minőségének biztosítása, a további környezeti káresemé

nyek megelőzése. A beruházás keretében megvalósul a
település árokrendszerének rekonstrukciója, a mélyebben
fekvő területeken beton mederelemek elhelyezése, a szű
kebb utcákban pedig zárt belvízelvezető csazorna kiépíté
se. A beruházás Abádszalókon bruttó 450.000.000. Ftból
valósul meg 100%os állami támogatás mellett.
Az építkezéssel járó esetleges kellemetlenségért megérté
süket kérjük!

Évkezdés a Hat Szín Virág Óvodában
2013 június hónapban átala
kult a Mikrotérségi Intézmé
nyi Társulás jogi sze
mélyiségű Társulássá, mely
törvényi kötelezettségünk
volt. Megalakult a Társulási
Tanács, melynek a települé
sek polgármesterei a tagjai.
A tanács elnökévé Kovács
Mihályt, Abádszalók polgár
mesterét; míg helyettesévé
Fótosné Czeglédi Zsuzsan

nát, Tiszaderzs polgármes
terét választották a tagok.
Elkészült és hatályba lépett
az intézmény új Alapító Ok
irata, mivel 2013. szeptem
ber 1től a Tiszaszőlősi
tagóvoda nem telephelye a
Hat Szín Virág Óvodának.
Tiszaszőlős település 2013.
december 31el kilép az in
tézményi társulásból.

Óvodánk a többi négy tele
pülés óvodáival, tehát 6 te
lephelyen, 13 gyermek
csoportban 325 férőhellyel
indítja az új nevelési évet.
Óvodánk 201314es neve
lési éve már augusztus vé
gén elkezdődött.
Összevont szülői értekezle
tet augusztus 28án tartot

tunk az újonnan érkező
gyermekek szüleinek a köz
ponti óvodában, melyen
megismerkedhettek az óvo
da általános működésével
kapcsolatos tudnivalókkal,
az óvoda házirendjével,
majd az óvó nénik ismertet
ték a csoportbeosztást. Apró
ajándék formájában átadták
a gyermekek jeleit.

Kovács Mihálypolgármester

A kivitelezési szerződések aláírása 2013. szeptember 10én.
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Az első vezetői értekezletre, (melynek
tagjai a tagóvoda vezetők) szeptember
5én abádszalóki helyszínnel került
sor.

A helyi intézmények kapcsolattartásá
nak keretében a bölcsisek augusztus
26án, 28án látogatást tettek óvodá
inkban, hogy a szeptember 2i évkez
déskor ismerős helyre érkezzenek.
Az idei tanévben 45 gyermek nyert
felvételt, a bölcsődéből 11en kerültek
át hozzánk. Az óvodai csoportokba va
ló elhelyezésnél több szempontot is fi
gyelembe kell vennünk: települési
körzethatár, IPRs gyermek létszámá
nak aránya, hátrányos helyzetűek lét
száma.
Az idei tanévben 6 csoportban 137
fővel indítottuk a nevelési évet, folytat
juk a kompetencia rendszerű nevelés
gyakorlatát. Személyi és tárgyi feltéte
leink nem változtak, az alapvető mű
ködéshez szükséges feltételeink
adottak.
Az iskolai tanévet 42 gyermekünk
kezdte el szeptember 2án. A tanév
nyitóra hagyományos módon, ünnepé
lyes formában, az iskola diákjai és az
óvó nénik kísérték át a kis elsősöket.

Közeli célunk, hogy az új óvodásaink
megismerjék és megszeressék az
óvodát, az óvoda szűkebb és tágabb
környezetét, szeressenek óvodába
járni.

ESZKÖZBESZERZÉSEK A START MINTAPROJEKTBEN
A 2013as START mintaprojektnek kö
szönhetően folytatódtak az eszközbe
szerzések. A turisztikai minta
projektben önjáró fűnyírók, fűkaszák,
és fűnyíró traktorok kerültek beszer
zésre. A kistraktor és a pótkocsi nagy
segítséget nyújt a kollégáknak a min
dennapi feladatok végrehajtásában,
csakúgy, mint a kerti traktor. A döngölő
békák, aggregátorok, betonkeverők a
járdaépítő projekt megvalósítását segí
tik, míg az ún. kis értékű eszközök (ké
zi szerszámok, talicskák, locsoló
kannák) a mezőgazdasági programban
kerültek használatba. Összességében
az öt projektelemben több mint 20 mil
lió Ft értékben gyarapodott az eszköz
állomány. Kasza Gáboralpolgármester

Földházi Julianna



Anyakönyvi hírek
SZÜLETETT: HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

Mermeze Anita és Nagy Róbert
Lólé Tímea és Tagai Viktor

ELHUNYTAK:
Juhász Andrásné Répáczki Piroska
Kovács Zsigmondné Somodi Borbála
Sáfár János
Gődér István
Molnár Sándor
Szalai István Gyula
Oláh Imre
Burai Károly
Farkas Lajosné Faragó Irén Ilona
Balog István
Faragó Kálmán

Besenyei Lászlóné Bakai Erzsébet
Mészáros József
Pintér László
Sebők Károlyné Ratkai Julianna
Ballók Zsigmond
Antal Lajosné Pál Jolánka Katalin
Puporka Istvánné Siroki Terézia
Németh Imre
Halmi Jánosné Kerékgyártó Ottilia
Burai Bálintné Burai Mária

Turai Csilla és Szabó Gábor:
Hornácsik Tünde és Tóth György:
Szabó Éva és Sallós József:
Gazsó Ágnes és Rézműves Viktor:
Pál Petra és Thür Antal:
Kiss Edit és Kóti Csaba Béla:
Tóth Bernadett és Pócs László:

Dominik Gábor
Csongor György

Bence Péter
Fruzsina

Damira
Csaba

Vencel László
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2013. november 1i ingyenes rendkívüli temetői járat menetrendje
Abádszalók, autóbusz állomás  Abádszalók, temető

Abádszalók, autóbusz állomás 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:30
Abádszalók, általános iskola 11:02 11:52 12:42 13:32 14:22 15:32
A.szalók, Kossuth út 11:03 11:53 12:43 13:33 14:23 15:33
A.szalók, Ezüstkal. u. 11:04 11:54 12:44 13:34 14:24 15:34
A.szalók, Rozmaring u. 11:07 11:57 12:47 13:37 14:27 15:37
A.szalók, Ezüstkal. u. 11:09 11:59 12:49 13:39 14:29 15:39
A.szalók, Balassi u. 11:11 12:01 12:51 13:41 14:31 15:41
A.szalók, Madách u. 11:14 12:04 12:54 13:44 14:34 15:44
A.szalók, Balassi u. 11:16 12:06 12:56 13:46 14:36 15:46
Abádszalók, temető 11:18 12:08 12:58 13:48 14:38 15:48

Abádszalók, temető  Abádszalók, autóbusz állomás
Abádszalók, temető 11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 16:40
A.szalók, Balassi u. 11:32 12:22 13:12 14:02 14:52 16:42
A.szalók, Madách u. 11:34 12:24 13:14 14:04 14:54 16:44
A.szalók, Balassi u. 11:36 12:26 13:16 14:06 14:56 16:47
A.szalók, Ezüstkal. u. 11:38 12:28 13:18 14:08 14:58 16:49
A.szalók, Rozmaring u. 11:41 12:31 13:21 14:11 15:01 16:51
A.szalók, Ezüstkal. u. 11:44 12:34 13:24 14:14 15:04 16:54
A.szalók, Kossuth út 11:45 12:35 13:25 14:15 15:05 16:55
Abádszalók, általános iskola 11:46 12:36 13:26 14:16 15:06 16:56
Abádszalók, autóbusz állomás 11:48 12:38 13:28 14:18 15:08 16:58

Jászkun Volán Zrt. Polgármesteri Hivatal Abádszalók

VIDEÓZÁS FELSŐFOKON
Esküvői, családi, születésnapi, ballagási rendezvények.

Mi megörökítjük legszebb pillanatait!
Érd.: Elek János, Forrás TV Kft. Tel.: 30/3807450

Eddigi filmjeink Abádszalókról: www.forrastv.hu/abadszalokinyar

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖKKiadja: Abádszalók Város Önkormányzat KépviselőtestületeFelelős kiadó: Abádszalók Város JegyzőjeDesign, typográfia: Csőke AttilaA szerkesztőség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12.nyt.sz.: 75.361/1997






