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Backamadaras lakosainak
eskütétele Abádszalókon

Tisza-tavi templomok útján

3. oldal

AAbbááddsszzaallóókkii

Belvízelvezető hálózat épül
Abádszalókon 450.000.000 Ft-
ból, 1 00%-os támogatással

1 4. oldal1 2. oldal

Ingyenes!
Kedves Olvasó!

Az Abádszalóki Hírnök ingyenes!
Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el!

Tel.: 06/59 355224
email: titkarsag@abadszalok.hu
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Abádszalókértdíj Dr. Kovács Miklós részére
Abádszalók Város Képviselőtestülete 10/2001. sz. rendeleté
vel „AbádszalókértDíj” alapításáról és adományozásáról
döntött.
A rendelet 2. §. /1/ bek. a., pontja alapján „AbádszalókértDíj”
adományozható azoknak, akik a település fejlesztése érdeké
ben a társadalmi, a gazdasági, a tudományos életben, a terü
let és településfejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági, a

kereskedelmi, a műszaki és egyéb területeken példamutató,
kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.
Abádszalók Város Önkormányzatának képviselőtestülete
2013. szeptember 26án a 84/2013 számú határozatában dön
tött arról, hogy az abádszalóki kulturális élet terén végzett
kimagasló színvonalú tevékenysége elismeréseként, Dr. Ko
vács Miklós urat AbádszalókértDíjban részesíti!

Dr. Kovács Miklós Abádszalókon született 1930ban. Apja Kovács
Miklós ármentesítő társulati gátőr sokszor hangoztatott fogadalma
volt, hogy amíg ő él, nem fogja az árvíz elönteni Abádszalókot.
Anyja, született Demeter Eszter. Szülei három gyermeket neveltek
és taníttattak egészen egyetemi végzettségük megszerzéséig,
minden áldozatot meghozva értük.
Iskoláit a szülőfaluban kezdte: a „belső falusi” református elemi
ben. Polgári iskolái, valamint a kisújszállási gimnáziumi évek után
1950ben felvették a Szegedi Tudományegyetemre, ahol magyar
irodalomtörténelem szakon kezdhette el felsőfokú tanulmányait, s
1956ban végzett.
Ekkor, az egyetemet befejezve, mint az évfolyam kiváló tanulója,
Szegeden kapott állást: művelődési előadóként alkalmazták a me
gyei jogú városi tanácsnál.
Itt, az ország akkor harmadik legnagyobb városában az elkövet
kező évek során részese lehetett Szeged kulturális életének és az
akkor kibontakozó jelentős fejlődésnek: pl.: az országos hírt és el
ismerést hozó Szegedi Szabadtéri Játékok létrejöttének, mint a
színházi ügyek tanácsi felelőse, a Vaszy Viktor nevével fémjelzett,
vidéki városokban mindaddig szokatlan operajátszás sikereinek, a
Tiszatáj című irodalmi folyóirat újjászületésének, országos térhó
dításának.
Ez a folyóirat indította el írói pályáján: elsősorban versekkel jelent
kezett, de cikkek, esszék, novellák is kerültek ki tolla alól, jelentek

meg tőle a Tiszatájon kívül a Délmagyarországban és más orszá
gos folyóiratokban. Ekkoriban kezdett foglalkozni a műkedvelő
színjátszással. Színjátszóival szép sikereket ért el, díjakat szerez
tek országos versenyeken, Kapuvárott, Debrecenben az 1960as
évek elején. (Ezt folytatta felesége, aki később a szegedi Tömör
kény Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanáraként diák
színjátszóival az 1960as, 1970es évek országos színjátszó
mozgalmainak egyik vezéralakja lett.)
1968ban a szegedi Somogyi
Könyvtárban helyezkedett el, ek
kor szerzett filozófia oktatói dip
lomát a fővárosban, s így
1971ben tanári alkalmazást
nyert a szegedi Élelmiszeripari
Főiskolán, ahol filozófiát is taní
tott. Főiskolai tanárként ment
nyugdíjba 1990ben. Felesége
Dr. Novák Mária, magyartörté
nelem szakos tanárként és szak
felügyelőként oktatott a szegedi
Tömörkény Gimnáziumban, majd
közművelődési tanácsosként
dolgozott a Csongrád megyei ta
nácsnál, jeles drámaesztétikai,
publikációs tevékenységet vég
zett. Sajnos 2006ban elhalálo
zott.
Lánya  Kalmár Márton szegedi szobrászművész felesége  szin
tén tanár (magyar irodalom, történelem, angol szakos).
Unokája (Kalmár András) a szegedi Tömörkény Gimnázium és
Szakközépiskola 2. osztályos szobrász tagozatos tanulója.
Irodalmi tevékenysége nyugdíjba vonulása után bontakozott ki.
Verseiben, tanulmányaiban, novelláiban erőszeretettel nyúl szülő
falujához, Abádszalókhoz, jeles példa erre, Késői találkozás Em
ber Máriával c. 2004ben kiadott életrajzi esszéje, illetve az Abádi
Benedek Nyomdász és prédikátor a reformáció hőskorában című
monográfiájában. Szintén több Abádszalókra való utalás jelenik
meg a Hazatérés című verseskötetében. Dr. Kovács Miklós élet
pályája, irodalmi, publicisztikai, tevékenysége, emberi életútja
méltóvá teszi az Abádszalókértdíjjal történő munkássága elis
merését.
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Backamadaras lakosainak eskütétele Abádszalókon

Megható ünnepségre került sor 2013. ok
tóber 5én, Abádszalókon. Az ünnepi ön
kormányzati ülés keretében 41 fő tett
állampolgársági esküt, akik Abádszalók
testvértelepülésének, Backamadarasnak

lakói. Az esküt Kovács Mihály polgármes
ter vette ki a honosított állampolgároktól.
Az eskütevőket Dr. Fazekas Sándor, a Vi
dékfejlesztési Minisztérium tárcavezetője
köszöntötte, majd Kovács Mihály polgár
mester úr adta át Varga Mihály nemzetgaz
dasági miniszter úr üdvözlő jókívánságait a
jelenlevőknek. Backamadaras polgármes
tere, Turbák Zoltán úr köszöntő szavait kö
vetően, nagytiszteletű Szűcs M. Sándorné
lelkész asszony és nagytiszteletű dr. Ko
rózs László plébános áldotta meg az eskü
tevőket.
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Fotó: Pócs László
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Birsalmasajt, birsalma lekvár, birs pálinka…
A Városnapi rendezvények az ünnepélyes
és hivatalos események után, a Tiszató
Strandon folytatódtak, immár könnyebb
műfajban. A gyermekeknek arcfestés, ug
ráló vár, aszfalt rajverseny, célba dobálás,

és még számtalan móka tette emlékeze
tessé a délutánt. A felnőttek pedig betekint
hettek a szorgos háziasszonyok munkája
révén a birsalma sajt, és a birsalma lekvár
készítésének rejtelmeibe. Akinek kedve
volt maga is segíthetett, bár kétségkívül a
legnagyobb érdeklődés a cefrés hordó kö
rül alakult ki, ahol Kiss János autodidakta
pálinkaszakértőnk azt is megmutatta, hogy
az elmúlt évben milyen pálinkát tudott ké
szíteni ebből a csodálatos illatú gyümölcs
ből. A jövőre is gondolva egy
önkormányzati zártkertben birsalmafa cse
metéket telepítettünk remélve, hogy ennek
a nagyszerű gyümölcsnek sikerül nagyobb
elismerést kivívni. Amikor a Szabadtéri
Színpadon a becsatlakozott kísérő rendez
vények véget értek, Nagy Feró szórakoz
tatta a publikumot a tőle megszokott
előadásmóddal és utánozhatatlan humorá

val. Napnyugtára a 700 adag halászlé és
bográcsgulyás is gazdára talált, köszönet
érte a Lila Akác Kisvendéglő minden dolgo
zójának.
A város napi rendezvényekről készült
filmösszeállítást megtekinthetik a városi
kábeltelevízió adásában.

Fotó: Pócs László
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Abádszalókon, mint a Tiszató egyik legnagyobb és turisztikai
szempontból legjelentősebb településén, ismét megrendezésre
került  idén 2013. október 456án  a „Ritmus a Tiszatavi nyár
ban” című ingyenesen látogatható rendezvény. Kulturális és kép
zőművészeti programjaival nagyszerű lehetőséget kínált a helyi
lakosság és az idelátogató turisták szabadidejének tartalmas el
töltésére.

A 3 napos programsorozat 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEDAER fejezetének végrehaj
tásához 2011től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának ke
retében a Hagyományos és hagyományteremtő, szórakoztató, és
közösségi rendezvények a Tiszató térségében célterületre a
Mark Egyesület által benyújtott nyertes projektjének keretében va
lósult meg a Tűzvirág egyesület szervezésében, az abádszalóki
önkormányzat támogatásával.
2013. október 4én pénteken kezdődött a programsorozat az
Abádszalóki strand fesztivál színpadán, ahol Táncház fogadta az
érdeklődőket az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola diák

jaival és a backamadarasi Kincsem Néptáncegyüttessel.
Október 5én, szombaton  szintén a fesztivál színpadon  a Pát
ria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Abádszalóki Tagozatá
nak színvonalas néptáncműsora, majd a Dalma Dance Club
abádszalóki, tomajmonostorai és kunhegyesi tagozatának tánc és
mazsorett bemutatója szórakoztatta a vendégeket. Ezt követően
a HuNKuN DaNCe Táncegyüttes magyar tánchagyományokat
ápoló látványos elemekkel, bravúros ritmusokkal dúsított produk
ciójának lehettünk részesei. Végül a napot Tom White rockabilly
zenekara zárta, egy a tőlük megszokott hőfokú és nívójú látvá
nyos és temperamentumos koncerttel.
Október 6án vasárnap a nebulóké volt a főszerep – a Kovács Mi
hály Általános Iskola képzőművész tanulói kiállítás keretében mu
tatták be rajztehetségüket. Az „Abádszalók és a tánc” címmel
meghirdetett rajzpályázatra számos szebbnélszebb alkotás érke
zett, a legügyesebbek oklevélben és ajándékcsomagban része
sültek. Ezt követően a Csillaghúr Népdalkör, a Tücsöktrió citera
zenekar és a Derűs Alkonyat nyugdíjas népdalkör lépett fel az is
kola aulájában.
Abádszalók immár hagyományos zenés, táncos rendezvénye is
mét nagy sikert aratott. A gondtalan kikapcsolódás és szórakozás
örömét nyújtotta a változatos szórakozásra vágyóknak.

Ritmus a Tiszatavi nyárbanAbádszalók 2013. október 46.

A Kovács Mihály Általános Iskolában megrendezett október 23i ünnepséget követően a képviselők, a polgármesteri hivatal és a városi
intézmények munkatársai helyeztek el koszorút a kopjafánál.

Október 23
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Eseménydúsan zajlik az élet az iskolában.
A tanév első hónapjának legfontosabb,
legemlékezetesebb pillanatai képekben.
Az Integrációs Pedagógiai Rendszer pá
lyázati lehetőségét kihasználva 2.860.000
Ft értékben volt lehetőségünk, fejlesztő
eszközök, játékok, szőnyegek, függönyök
beszerzésére. A pályázatban résztvevő ta
nulóink közül szeptemberben 4040 alsós
felsős tanuló volt Budapesten kirándulni. A
pedagógusok kétnapos továbbképzésen
vettek részt Hajdúszoboszlón, ahol a köz
nevelés legaktuálisabb kérdéséről az

egésznapos iskoláról kaphattak tájékozta
tást.
A szülők aktív segítségével megkezdődött
az iskolaudvar felújítása. Elültetésre kerül
tek a növények és kihelyeztük az udvari
bútorokat, melyeket nagy örömmel vettek
birtokba tanulóink. A munkálatok befejezé
se tavasszal az iskolaudvar árnyékolásá
nak kialakításával fog zárulni.
Nagy sikerrel zajlott le a hagyományos
DÖK rendezvény az Állatszépségverseny.
A nyelvszakos kollégák irányításával az
adott nyelvterület hagyományait megjele

nítve Halloween Party és Martinstag tette
színesebbé a felsősök délutánjait.
Folyamatosan zajlanak a nyíltórák és a be
mutató órák ahol a mind a kollégák mind
az érdeklődő szülők bepillantást nyerhet
nek a tanteremben folyó munkákba.
Az egészségnevelési hónap keretében ta
nulóink az életkori sajátosságaiknak, ér
deklődési körüknek megfelelő program
okon vehetnek részt.
14 középiskola részvételével továbbtanulá
si délutánokon tájékoztattuk a szülőket a
továbbtanulási lehetőségekről.

Iskolai hírek

2013. november 16án Pestszentimrén
Utánpótlás Magyar Bajnokságon voltunk.
A versenyere 7 éves kortól 18 éves korig
nevezhettek a versenyzők. A versenyen 11
szervezet, 36 klub 300 versenyzője vett
részt. Egy nagyon hosszú és nehéz nap
után 4 arany, 4 ezüst és 2 bronz éremmel
tértünk haza, és elhoztuk a legeredménye
sebb klubnak járó díjat is. Abádszalóki
gyerekeink újfent nagyon jól szerepeltek.
Bajnokaink Komáromi Bence arany érmet,
Pócs Barnabás és Gál Erika ezüst érmet,
Ratkai Zoltán pedig bronz érmet szereztek.

Ezúton is gratulálunk a szép eredmények
hez a versenyzőknek!

Magyar bajnokainklettek!
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Adásra kész a Tiszató Rádió!
2013. október 24én, Tiszafüreden, a Gábor Áron utca egyik épü
leténél egy nemzeti színű szalag várta a Tiszató Rádió megnyitó
ünnepségére érkező vendégeket. A megjelentek között először dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert, Szabó Róbertet, a
Heves Megyei Közgyűlés elnökét, valamint a kistérség hét telepü
lésének polgármesterét köszöntötték.

A megnyitó beszédet dr. Fazekas Sándor miniszter úr mondta, aki
a rádiózás százéves történetére is utalt. Véleménye az volt, hogy
a rádiózás mindig meg tudott újulni, alkalmazkodott a változó le
hetőségekhez. Egyfajta megújulás volt az is, hogy létrejöttek a he

lyi és regionális rádiók, amelyek a helyi eseményekre irányítják a
figyelmet, a helyben fontos információkat teszik közzé. Miniszter
úr úgy gondolta, hogy a Tiszató Rádió hozzájárul majd a térség
fejlődéséhez. Sok sikert kívánt a stúdió működéséhez.
Rajna Péter, a rádiót üzemeltető Auris Média Kft. ügyvezetője is
köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Felidézte, hogy 2010ben
hallgatott el a Parti Rádió, azóta nem volt a térségnek rádióadása.
A Tiszató Rádió nem közösségi, hanem kereskedelmi rádió lesz,
ami azt jelenti, hogy az adásban nagyobb részt kapnak a zene
számok. A rádió létrejöttének előzményeiről Rajna Péter elmond
ta, hogy 2012ben írták ki a pályázatot a frekvenciára, 2013 elején
írták alá a frekvenciaszerződést, hét évre. Tavasszal kezdődött el
az érdemi munka; a felszerelés kiválasztása, megvásárlása, a
csapat összeállítása. Az emberek rádiózási szokásai közismertek,
ma háttérrádiózásként „fogyasztják” a hallgatók a rádiót. A mű
sorról az ügyvezető elmondta, hogy a nagy mennyiségű zene
mellett megjelennek a térség hírei, információi. Ezek között fon
tosnak tartják, hogy eljussanak a régió lakosságához azok a hírek
is, hogy milyen fejlesztések történnek a térségben. A vállalkozá
sok számára hirdetési lehetőségeket is kínálnak. Rajna Péter
ügyvezető köszönetet mondott mindazoknak, akik segítséget
nyújtottak az előkészítő munkában.
A stúdió előtt elhelyezett nemzeti színű szalag átvágására dr. Fa
zekas Sándor vidékfejlesztési minisztert, Szabó Róbert elnök urat
és Rajna Péter ügyvezetőt kérték meg. Az ünnepség résztvevői
ezután megtekintették a Tiszató Rádió stúdióját.

Pallóút készül Abádszalókon

www.fonixtvtiszafured.com

Abádszalók térségében a IV. öblítőcsatorna műtárgyán átkelve
esős időszakban nehezen közelíthető meg a Tiszafolyó partja.
Horgászhely fejlesztéseinket, így ezen a részen folytatjuk egy
akác oszlopokra rögzített pallóút kivitelezésével. A napokban
társaságunk munkatársai megkezdték a mintegy 60 méteres út
megépítését.
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Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatunknál az elmúlt idő
szakra jellemző a forgalom nö
vekedése.
A családsegítő szolgálat segít
ségét elsősorban hivatalos
ügyek intézéséhez, anyagi,
családi, kapcsolati problémák
esetén kérték az ügyfelek.
Több alkalommal nyújtottunk
tájékoztatást, információt a le
hetséges ellátásokról (szociális,
családtámogatási, társadalom
biztosítási), az azokhoz való
hozzájutás módjáról. Munka
nélküliek csoportjának álláske

resési tanácsadást szervez
tünk.
A gyermekjóléti szolgálathoz a
gyermekvédelmi jelzőrendszeri
tagoktól érkezett jelzések nagy
része iskolai hiányzásokról,
szülői elhanyagolásról, gyerme
kek magatartási problémáiról
tájékoztat minket. Szolgálatunk
szinte napi kapcsolatban van a
helyi és a környező települések
oktatási intézményeivel az iga
zolatlan iskolai hiányzások
megelőzése, szaporodásának
megakadályozása, megszünte
tése érdekében. Több alkalom

mal nyújtottunk segítséget
szociálisan rászoruló család
gyermekeinek bölcsődei felvé
telében.
Szolgálatunkhoz a fenntartó jó
voltából havonta egy alkalom
mal pszichológus érkezik, aki
elsősorban tanácsadással se
gíti a hozzá fordulókat.
Adományhelyünk forgalma is
nagy volt az utóbbi hónapok
ban; 51 alkalommal kaptunk
felajánlást, 201 esetben tudtuk
a hozzánk fordulókat ruha és
cipőadomány juttatásával segí
teni. Tapasztataink szerint a
rossz idő beköszöntével még
inkább nő a szükséglet; sokan
keresnek gyermek és felnőtt ru

haneműt, elsősorban meleg ru
házatot, téli kabátokat és
lábbeliket. Köszönjük az ado
mányozóknak, hogy a számuk
ra feleslegessé vált, de mások
számára még hasznosítható
adományaikkal  melyet ezután
is szívesen fogadunk!  segítet
ték és segítik az arra rászoruló
kat.
Szolgálatunk az előző évekhez
hasonlóan idén is részt vesz a
“Legyen szebb a gyermekek
karácsonya!” szervező bizottsá
gának munkájában. A városi
karácsonyra már nálunk is
gyűlnek és készülnek a gyer
mekek részére felajánlott aján
dékok.

Családsegítő és GyermekjólétiSzolgálat hírei

Egyre ismertebb és népszerűbb a közösségi szolgálat
A középiskolások több mint negyede már megkezdte közösségi
szolgálatát annál a több mint 1600 önkénteseket fogadó szerve
zetnél, amelyek számtalan lehetőséggel várják a tanulókat. A kö
zösségi szolgálat bevezetésével a kormány célja, hogy erősítse a
fiatalokban a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, erősítse a
szolidaritást és toleranciát, fontos, hogy az önkéntességet a gya
korlatban is kipróbáló diákok tudatos felelősségteljes aktív állam
polgárrá váljanak – mondta a köznevelésért felelős államtitkár.
A köznevelésről szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a 2016. janu
ár 1. után érettségiző nappali tagozatos diákoknak 50 óra közös
ségi szolgálat teljesítését kell igazolniuk az érettségi vizsgák
megkezdése előtt. Szeptember óta az iskolák több mint negyede
már elkezdte megszervezni a közösségi szolgálatot, emellett a fo
gadó szervezetek is több programmal készülnek, hogy minden ta
nuló az érdeklődésének megfelelő tevékenység közül
választhasson.
Egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és kö
zösségi, környezet és természetvédelemi, katasztrófavédelmi, az
óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal,
az idős emberekkel közös sport és szabadidős területen is foly
tathatnak közösségi szolgálatot.
Közösségi szolgálat az iskolán belül is vállalható (pl. korrepetálás
végezhető). A Vöröskereszt országszerte a véradás segítésébe,
az újraélesztéstanfolyamok népszerűsítésbe, a Mikulásgyár
programba vonják be a diákokat. A Magyar Máltai Szeretetszolgá
lat játszótereken, idősek otthonában, családok átmeneti otthoná
ban, hajléktalanmenhelyeken szervez közösségi szolgálatos
tevékenységeket napi rendszerességgel.

Krízisidőszakokban alkalmi szendvicskészítésre és teaosztásra,
ez év októberétől pedig minden hónapban legalább öt alkalommal
Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálatra jelentkezhetnek a kö
zépiskolások. Az oktatási intézményekben a korrepetálási felada
tok felvállalásával egymás tudását, míg a „Kattints rá, nagyi”
program révén az idősebb generáció informatikai ismerettárát
gazdagítják a tanulók. Kistelepüléseken gyakorta választott lehe
tőség az idősek látogatása: a diákok kisebb bűncselekmények
megelőzésének tudnivalóiból készítik fel az időseket, s beszélge
tés közben felhívják a figyelmüket a meleg és hideg elleni véde
kezés fontosságára is.
A tanulók emellett szívesen vesznek részt az illegális hulladékle
rakók lokalizálásában, feltérképezésében is, a GPSkoordináták
megadásával segítik a helyi polgárőrök munkáját. A közösségi
órákat az iskolák szervezik, azokat pedagógiai programjukhoz
„arculatukhoz” igazítják, a vállalásokat a szülőkkel is egyeztetik.
A felmérések igazolják, hogy a foglalkozások hatására jelentős
mértékben nő a tanulók együttműködési, elfogadási és szolidari
tási készsége és gazdagodik személyiségük. Az államtitkár a saj
tótájékoztatón rámutatott: a program sikerét alapvetően az
előkészítés és a lebonyolítás gördülékenysége, valamint az hatá
rozza meg, hogy a tanulók a szívükhöz leginkább közelálló terüle
teken éljék meg az önzetlen segítségnyújtás örömét.
A Közösségi Szolgálat Portálját www.kozossegi.ofi.hu (szeptem
beri indulása óta) eddig már több mint 70 ezren látogatták meg,
emellett dinamikusan növekszik a témában indított Facebook ol
dal lájkolóinak száma is.
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Új névvel, a régi szívvel
Településünkön az idősgondozást ellátó in
tézmény Gondozási Központ névvel 1998
óta működik.
Az intézmény rendszerhez tartozott:

• Szociális étkeztetés,
• Házi segítségnyújtás,
• Idősek klubja, valamint
• 1997 óta Bentlakásos Idősek Otthona

A Gondozási Központ naponta 150 rászo
ruló embernek nyújt segítséget. A nehéz
pénzügyi helyzet ellenére is a település ve
zetői számára prioritást élvezett az idősek
ről való gondoskodás. Az intézmény
dolgozói nagyfokú empátiával, embersze
retettel végzik munkájukat, a segítséget
kérők érdekében.
Ez évben Abádszalók Város Önkormány
zata és Tomajmonostora Község Önkor
mányzata képviselőtestületei jóvá
hagyásával a szociális, gyermekjóléti szol
gáltatások ellátására társulást hozott létre.
A társulás neve: Abádszalók és Térsége
Szociális Önkormányzati Társulás
A szervezeti átalakulás következménye
ként az eddig működő Gondozási Központ
az Abádszalóki Remény Gondozási Köz
pont elnevezést kapta.
Jelenleg folyamatban van a működési en

gedélyek megszerzése Abádszalók család
segítő gyermekjóléti szolgálat,
Tomajmonostora családsegítő gyermekjó
léti szolgálat, étkeztetés, házi segítség
nyújtás, csatlakozása miatt az Abádszalóki
Remény Gondozási Központhoz.
Az intézmény életében mindig fontos, hogy
a segítséget kérők megfelelő ellátásban ré
szesüljenek szociális helyzetüknek, egész
ségi állapotuknak megfelelően. Az ellátást
igénybevevők jelentős része a napi egy
szeri meleg ételhez való hozzájutás lehető
ségét igényli, szociális étkeztetés
formájában. Nagy segítséget jelent a terü
leten az étel időben való lakáshoz történő
szállításában az intézmény részére az Ön
kormányzat által biztosított gépjármű, vala
mint a közfoglalkoztatásban szereplő 4 fő.
A működési engedély alapján napi 40 fő ré
szére engedélyezett a házi segítségnyújtás
igénybevételének lehetősége. Ezt a gondo
zási tevékenységet a gondozási szükséglet
vizsgálat alapján vehetik igénybe a rászo
rulók, megfelelő orvosi igazolás alapján. A
munkát nagyban nehezíti az elmúlt időben
tapasztalható probléma, hogy a napi 4 órát
meghaladó gondozási szükséglettel ren
delkező idős emberek kérik a segítségün
ket saját lakóotthonukban, főleg ápolási
feladatok ellátásában. Ennek a gondozási

területnek nagy problémája a hétvégi és az
éjszakai ellátás hiánya.
Az intézmény sajátosságából adódik, hogy
a 21 férőhelyes Idősek Klubja a Bentlaká
sos Idősek Otthonával közös helyiségek
ben működik. Az intézményi életre jellemző
a családias légkör, szeretetteljes környe
zet. A szürke hétköznapokat próbáljuk az
idős kor sajátosságainak megfelelően
programokkal, különböző foglalkozásokkal
színesebbé tenni. Az elmúl időszak jelen
tős eseményei közül megemlíthetjük a ha
lottainkról való megemlékezést, melynek
keretében elhunyt gondozottjaink sírját
rendbe tettük, az otthonban közösen gyúj
tottuk meg a megemlékezés gyertyáit.
Foglalkozások keretében faragtunk hallo
weenre töklámpásokat, csavartfűzfa ágat
tisztítottunk dekorációs alapnak. Program
jainkon már készülünk a közelgő kará
csonyra, kukorica csuhét festünk, melyből
asztali dísznek kis fenyőfát készítünk.
A közelgő ünnepeink szép eseménye lesz
a bentlakásos idősek otthona lakója, Káro
lyi Ambrusné Marika néni születésének
„100adik” évfordulójának megünneplése.

Füleki Istvánné
intézményvezető

Őszi képek a Gondozási Központban 2013. novemberében

Helloweenre készülődés Készülnek a töklámpások

Csavartfűz tisztítása, melyek dekorációs alapnak készülnek.Íme a kész művek
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A dolgos kezek munkájának eredménye. Még a cica is besegít.

Férje és fia sírjánál Férje sírjánál

Gondozzuk azon idősek sírját is, akiknek nincs ki
megemlékezzen róluk.

A megújult sírhely virágba öltöztetve.

Halottak napján szeretteink sírjának látogatása a temetőben



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK

1 2

XVI I . évf. 9. szám • 201 3. november-december

Tiszatavi templomok útján
Sikeresen pályázott a több település
részvételével létrejövő konzorcium az
Új Széchenyi Terv keretében meghirde
tett turisztikai attrakciók és szolgáltatá
sok fejlesztése című pályázat
felhívására. A támogatási szerződés alá
írására 2013. november 16án került sor.
A pályázat célrendszere:
Versenyképes turisztikai attrakció életre hí
vása különös fontos egy olyan megye szá
mára, amely gazdasági versenyképes
séget tekintve az ország egyik legelmara
dottabb régiójához tartozik. Az elmaradott
ság a turizmus helyzetére is rányomja a
bélyegét JászNagykunSzonok megyé
ben. Az idegenforgalommal szemben tá
masztott fokozott elvárásokra konkrét
lépésekkel kell válaszolni annak érdeké
ben, hogy a megye és a régió turisztikai
vonzerejének növekedése következtében
azok gazdasági versenyképessége is nö
vekedjen, és felgyorsuljon az elmaradott,
vidéki települések felzárkózása.

A „Tiszatavi templomok útján” elnevezésű
tematikus túraútvonal létrehozásának átfo
gó célja, hogy a JászNagykunSzolnok
megyére jellemző gazdag és sokrétű egy
házi emlékanyagra, örökségre alapozva
felújított egyházi helyszínek és magas mi
nőségi színvonalú turisztikai szolgáltatá
sokkal rendelkező komplex turisztikai
attrakció létrehozásával hozzájáruljon a
megye és a régió versenyképességének
növekedéséhez.
A projekt keretében egy tematikus útvona
lat alkotna a kistérség több településének
már felújított, felújítás alatt vagy jövőben e
forrásból, vagy más forrásból felújítandó
egyházi kegyhely, imahely.
A tematikus útvonalban érintett telepü
lések és templomok:
Abádszalók:

• Tiszaabád református temploma 1787
és 1789 között épült.
• Tiszaszalók mai református temploma

1811 és 1822 között épült. 1842ben
tetőzete leégett, majd 1924ben újjal
cserélték ki (jelen projekt keretében
felújítandó.)
• Tiszaszalók római katolikus temploma

1744ben barokk stílusban épült.
A berendezés: a szószék, a kereszte
lőkút copfstílusú, és 1790 körül ké
szült. Oltárképeit az abádszalóki
születésű Kovács Mihály festette
187073ban.
• Pusztatomaji kápolna (Steindl Imre

tervei alapján, jelen projekt keretében
felújítandó)

Kunhegyes:
• Az ország 2. legnagyobb református

temploma (részben felújított)
• Miseruhagyűjtemény, (Katolikus

templom, belső berendezése jelen
projekt keretében kerül helyreállítás
ra.)

Kunmadaras:
• Erődszerű református templom

Tiszabura:
• Református templom (Darányi Ignác

tervből, Leader forrásból került felújí
tásra)
• Szapárykápolna (felújításra került)

Tiszaderzs:
• Református templom – 18. század
• 13. századból való román stílusú

templomrom. A templomot 1706ban,
a Rabutinhadjárat idején égették fel.

Tiszaszentimre:
• 18. századi református templom (fel

újításra került)
• 18. századi, barokk, klasszicista lel

készlak
• Szent Imre szobra a templomkertben

Tiszaszőlős:
• Református templom (műemlék)

Tomajmonostora:
• Református templom (felújításra ke

rült)
• Katolikus templom (Leader forrásból

került felújításra)
A projekt további célja:

• a térség, mint üdülési célpont újrapo
zícionálása a történelmi és kulturális
örökség egyedi elemeinek segítségé
vel,
• a megye e térségébe látogató vendé

gek számának és a vendégéjszakák
számának növelése,
• a térség, és később a megyehatáron

átnyúló turisztikai térségek összekap
csolása, a vendégek áramoltatásának
szervezett úton történő elősegítése,
• a vendégek tartózkodási idejének nö

velése a túraútvonalra felfűzött, a ga
rantált programok alapján,
• a múzeumok, tájházak és egyéb kiállí

tó, illetve bemutatóhelyek látogatott
ságának növelése, bevételeik
növelésével fenntartásuk fokozottabb
biztosítása,

Várható eredmények:
• JászNagykunSzolnok megyének és

kiemelten e térségnek a turisztikai
vonzerejének és ismertségének erő
södése,
• a JászNagykunSzolnok megyébe és

kiemelten e térségbe látogató vendé
gek és a vendégéjszakák számának
növekedése,
• összekapcsolt turisztikai kistérségek

létrejötte mind a térségben, mind a
megyében, mind a régióban.
• a turisták megnövekedett tartózkodási

ideje JászNagykunSzolnok megyé
ben és kiemelten e térségben,
• növekvő látogatószám a tematikus tú

raútvonal állomásain.



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK

1 3

XVI I . évf. 9. szám • 201 3. november-december

A projekt keretében felújítandóabádszalóki templomok
Abádszalók „belsőfalusi” református
templom 39.510.395. Ftból újul meg

Sík terepen, a kis tér északi vonalán, sza
badon áll az előtornyos, egyhajós reformá
tus templom, amelyet délről utcák
határolnak. A háromszintes torony övpár
kányokkal tagolt, teljes órapárkány zárja.
Törtvonalú sisakja bádoggal fedett. Hajója

2 tengelyes, apszisa kosárívben záródik.
Déli oldalához oromzatos lezárású, négy
szögalaprajzú oldalbejárati előcsarnok kap
csolódik. A hajó palával fedett nyeregtetejét
a torony felől két oldalról oromzatok fogják
közre, illetve zárják le. Keleti végoldalának
lezárása az apszis ívéhez igazodik. Lába
zata és főpárkányzata teljesen körbefut az
épület egészén. A torony és a hajó falfelü
letei tükörmezősek. A torony legfelső szint
jét pilaszterek gazdagítják.
Bejárati ajtónyílásai a torony felől szeg
mensívben, az oldalbejáraton egyenesen
záródnak. A torony bejárati ajtaja felett és a
középső szinten egyegy szegmensíves
ablak töri át a homlokzatot. A legfelső szint
ablakai félkörívesek, könyöklőpárkányo
sak. A hajó és az apszis 2+2+1 kiosztású,
valamennyi ablaknyílása szegmensívben
záródik.
A templom jelenleg használaton kívül van.
A csaknem kétszáz éves épület szerkezeti
elemei az elmúlt időkben nem vesztették el
eredeti kialakításukat, hozzáépítések, ki
egészítések nem történtek. A templom kül
sőbelső felújításra szorul. Alapozása,
falszerkezete nem sérült. A tetőszerkezet,
valamint a hajó járószintjének padlóburko
lata pótlásra szorul. A vakolat helyenként
erősen mállik, vizesedik és salétromosodik.

Berendezési tárgyai ugyancsak pótlásra
szorulnak.
Pusztatomaji kápolna 43.821.372. Ft
ból újul meg
A KisFáshalom tetején álló, 1892ben
Szent Móric tiszteletére felszentelt kápol
nát, hídvégi és oltszemi gróf Nemes Vince
építtette, a majorsági 13 szobás kastélyá
val, gazdasági épületeivel egyidőben az
uradalmi cselédség és a családja számára.
A terveket Steindl Imrének, a parlament
tervezőjének tulajdonítják.
A II. világháború alatt az uradalmi épületei
és a kápolna is megsérült, de helyreállítot
ták. Még 1965ben is volt itt szentmise, a
Szent Móricot ábrázoló oltárkép alatt, amit
a híres Vastagh György szegedi festőmű
vész, a kor divatos arc és oltárképfestője
készített kifogástalan művészi ecsettel.
Később az iskola megszűnt, a majorban
élők beköltöztek a falvakba, az épületek
használható anyagait széthordták, a ha
rangot leszerelték, elvitték, a kriptát feltör
ték, kirabolták, a kápolna pusztulása
megállíthatatlanná vált.
A pályázatnak ill. a beruházásnak köszön
hetően e két csodálatos építményt sikerül
Abádszalóknak megmentenie az enyészet
től.

Fotó: Kovács Mihály
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A mezőgazdasági START Mintaprogramban megtermelt javak egy
részét savanyítással terveztük tartósítani. A programban

beszerzésre kerültek tároló edények, hordók, rozsdamentes
munkaasztalok, és egy nagy teljesítményű egyetemes robotgép. A
gép szeletelésre, aprításra, darálásra, és passzírozásra is
alkalmas. Sajnos az október eleji váratlan talajmenti fagyok
komoly károkat okoztak a szabadtéri telepítésű növényeinkben
(karfiol, káposzta, paprika), így a tervezett mennyiség töredékét
sikerült betakarítani. Képünkön Tomecz László munkavezető a
hordós káposzta állagát vizsgálja.

Savanyító üzem

Kasza Gábor
alpolgármester

A belvíz elleni védekezés fontosságára hívta fel a figyelmet a vi
dékfejlesztési miniszter 2013. november 4én Kunhegyesen, egy
hat települést érintő közel 2,5 milliárd forint értékű bel és csapa
dékvízelvezetésre hivatott fejlesztés projektnyitó rendezvényén.
A Kárpátmedence közepét jelentő Alföldön nemcsak az aszály és
az árvíz jelent gondot, hanem a legalább olyan pusztító hatású
belvíz is, amely tönkreteszi az épületeket, a termést  mondta Fa
zekas Sándor.
Közölte: a mostani, az Európai Unió által 100 százalékban támo
gatott program Abádszalókon, Jászkiséren, Kunhegyesen, Tisza
burán, Tiszasülyön és Vezsenyen oldja majd meg az érintett
városok és falvak "vizes problémáját", és óriási előrelépés az inf
rastrukturális állapotokban.
Fazekas Sándor elmondta, hogy a kedvező változás a települé
sek minden lakóingatlanát érinti, és a tulajdonosoknak a beruhá
zások megvalósítása nem jelent anyagi terhet.

Mező Ferenc, az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. ügyvezetője bejelentette: a közbeszerzési eljárás öt
településen eredményesen lezárult, azt egyedül Tiszaburán kell
megismételni. A megkötött szerződések szerint Abádszalókon az
AHÍD Zrt., Jászkiséren a Swietelsky Magyarország Kft.,Tiszasü
lyön az ÉKISZ Építőipari Kft., míg Kunhegyesen és Vezsenyen a
Duna Aszfalt Kft. végzi a kivitelezési munkákat.
A fejlesztéseknek köszönhetően, főleg a Tisza melletti települé
seknél, a szivárgó, illetve fakadóvizet is befogadja a rendszer.
Vízhiányos időszakban a tervezett létesítmények megfelelő üze
meltetése lehetőséget biztosít a belterületi víz visszatartására, és
esetleges hasznosítására. Valamennyi érintett helységben módja
lesz a lakosságnak a csapadékvíz egyedi gyűjtésére is.
Abádszalókon a beruházás 450.000.000. Ftból, 100%os támo
gatással valósul meg.

Belvízelvezető hálózat épül
Szolnok megye hat

településén

www.kormany.hu

Fotó: Mészáros János

A Kossuth úti óvoda épületénél csapadékos időjárás esetén gép
járművel nagyon nehézkes volt a parkolás. A közelmúltban megva
lósult intézményfelújítás nem terjedt ki a parkolóra. Szilárd
burkolat az úttest és a járda között csak a kerékpár tároló környé
kén volt kiépítve. A Közutas START mintaprojektnek köszönhetően
az úttest mindkét oldalán viacolor burkolatú parkolót alakítunk ki

ezekben a napokban, melynek köszönhetően sokkal könnyebb
lesz gépjárművel parkolni az ovi környékén. Az építési munkálatok
természetesen tartalmazzák a csapadékvíz elvezetés kialakítását
is.

Új parkoló az abádi óvodánál
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Téli vízszint a Tiszatavon

A Tiszató életében minden évben elérke
zik az az időszak, amikor a nyári vízszint
ről a téli vízszintre csökkentik a
vízmennyiséget. Azt a vízmennyiséget,
amelyet mindig az előzetes igényekhez
igazít a kezelő KötiKövizig. Tíz év után
most sikerült a tárgyalásokat úgy lefolytat
ni, hogy a part mentén érdemi munkálato
kat lehessen végezni. (Partvédelem,
beruházások, kagyló és egyéb szennyező
dések eltávolítása.) Önkormányzatunk a

Turisztikai START Mintaprogramnak kö
szönhetően több mint 100m3 föveny és
mosott kavics kihelyezésével a partvédel
met erősíti meg és öblözetkialakítást hajt
végre. A képen látható elpusztult amuri
kagylók igen veszélyes héjazatnák az eltá
volítása is megtörténik, így sokkal bizton
ságosabbá válik a strand használat a nyári
időszakban. Az önfeledt strandolást akadá
lyozó egyéb szennyeződések, kövek üve
gek eltávolítására is mód nyílik ebben az

időszakban.
További felújításokat végeznek a Yachtki
kötőben, illetőleg a vízisportszerkölcsön
zők öblözetében.
A vízszintcsökkentés november elején kez
dődött (720 cmről), átlagosan napi 10 cmt
apadt a tó. November 23án elérte a leg
alacsonyabb szintet (560 cm+10), majd
december 15e után visszaduzzasztják egy
magasabb téli szintre a tavat.

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

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

adószáma: 18832701116
közhasznúsági jelentése

2012. év
Számviteli beszámoló:

Bankszámla 2012. évi nyitó egyenleg: 483.185. Ft
Pénztár egyenleg: 0
Nyitó egyenleg összesen: 483.185. Ft
Bankszámla 2012. évi záró egyenleg: 142.265. Ft
Pénztár egyenleg: 0
Záró egyenleg összesen: 142.265. Ft
 ebből saját tőke: 50.000. Ft

Bevételek:
NAVtól SZJA 1 %ának fogadása: 108.330. Ft
Banki kamat jóváírás: 951. Ft
Összesen: 109.281. Ft

Kiadások:
Beteg gyermekek gyógykezeltetésének támogatása
(3fő):30.000. Ft
Szociálisan rászorult tanulók kollégiumi étkezési térítési díjá
nak kiegyenlítése (4 fő): 40.000. Ft
A tanulásban, a sportban, és a kulturális tevékenységben sike
res, tehetséges tanulók támogatása (0 fő): 0
Nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek élelmezésé
nek támogatása (61): 337.000.Ft
Banki jutalék költség terhelés: 1.601. Ft
Banki zárlati díj terhelés: 1.600. Ft
Egyéb költség/közjegyzői díj, ügyvédi díj, posta/: 40.000. Ft
Összesen: 450.201.Ft

A célszerinti tevékenységre felajánlott SZJA 1 %a 296.959.Ftal
csökkent az előző évhez viszonyítva.
Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

• Alapítvány működési területe: Abádszalók Város közigazga
tási területe.

• Célszerinti tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26. §ának
c) pont, 2., 10., 11. pontjaiban felsorolt közhasznú tevékeny
ségek körébe tartoznak: szociális tevékenység, családsegí
tés, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, hátrányos
helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének előse
gítése.
• Alapító Okiratba foglalt céljainak eleget tett:

 Szociális helyzeténél fogva rászorult, különösen nehéz
anyagi körülmények között élő általános és középiskolás
korú gyermekek, valamint felsőfokú intézmény nappali
tagozatán továbbtanuló fiatalok eseti segélyezése,

 Súlyos betegségben szenvedő és sérült gyermekek gyó
gyíttatásának, gyógykezeltetésének esetenkénti elősegí
tése,

 A tanulásban, a sportban, és a kulturális tevékenységben
sikeres, tehetséges gyermekek támogatása.

Vagyonának kezelését a 7 tagú kuratórium, az ellenőrzését a 3
tagú bizottság ellenszolgáltatás nélkül, szabadideje terhére végzi.
Fizetett alkalmazottja nincs, tevékenysége az éves munkatervére
épül.

• Az év során a kuratórium és az ellenőrző bizottság 2 ülést
tartott, melyen a megjelenés mindenkor határozatképes volt.
• Pályázati felhívást tett közzé a vissza nem térítendő támoga

tás elnyerésére. / A pályázati keret: 407 e Ft felhasználását
ezen jelentés kiadás tételei részletesen tartalmazzák./ A tá
mogatás összege minimum 5 e Ft, maximum 15 e Ft/fő/év.
• Az év során támogatásban részesült 68 családból 144 gyer

mek. Részükre kifizetésre került pénzbeli támogatásként :
407 e Ft. A támogatás átlaga családonként 5.985.Ft, gyer
mekenként 2.827.Ft.
• Propaganda tevékenységet végez az SZJA 1 %os felajánlás

fogadására.
• A közalapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat.
• Hitelállománya nincs.
• Közüzemi költsége nincs.
• Esedékessé vált tartozása nincs a Nemzeti Adó és Vámhi

vatal, az önkormányzati adóhatóság, vagy egyéb szervezet
felé.
• Adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett.

Abádszalók, 2013. november 12.
Közalapítvány Kuratóriuma
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Egészségügyi hét az abádi óvodában!
Ha NOVEMBER, akkor ez az óvodában az Egészségügyi Hét
megrendezését jelenti.
Hagyományos és új programok által ismertetjük meg a gyerme
kekkel az egészségvédelmet és segítjük elő az egészséges élet
vitel megalapozását.
Vendégeink voltak:
Dr. Matus Mária gyermekorvos, aki szülőknek tartott előadást a
gyermekbalesetekről és a szükséges teendőkről. A gyerekekhez
is ellátogatott és megmutatta az orvosi táska tartalmát, felszerelé
sét, ezáltal segítve elő az ovisok szerepjátékát.
Dr. Szilágyi Katalin Fogorvosnő, aki beszélt a helyes fogápolás
ról, és a nagycsoportosok ismerkedhettek a rendelőjével, a fogor
vosi székkel.

Tóth Mária Védőnő is bemutatta a munkáját, a felszereléseit,
kérdéseivel a tisztálkodási szokásokat elevenítettük fel.
Dányiné Horváth Viktória fodrász néni az óvodában tartott be
mutatót a hajvágásról, a hajápolásról, a felszereléseiről.
Ettünk még egészséges ételeket is: gyümölcssalátát, almás sü
teményt, sült almát, házi sütésű kenyeret, melyeket a gyerekekkel
közösen készítettünk el.
Edzettük a testünket is: „Futottunk az egészségünkért!”, Tánc
házban táncoltunk és tornáztunk közösen, hogy felhívjuk a figyel
met a mozgás fontosságára.
A hét végén egy emléklapot kapott az a kisóvodás, aki részt vett
a rendezvényeken.
Jó egészséget mindenkinek!!!!!!!
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Egészséghét a szalóki óvodában
"Szeresd az egészségedet, mert ez a jelen.
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.
Őrizd szüleid egészségét!  mert a múlton épül fel a jelen és a
jövő"
(Bárczy Gusztáv)
Hagyományainkhoz híven, novemberben kijelöltünk egy hetet,
ami kizárólag az egészségnevelésre, az egészséges életmódra
helyezi a hangsúlyt.
Ebben a hónapban sokat foglalkozunk az egészségbetegség té
mákkal, így kézenfekvő, hogy az egészséghét is ennek jegyében
zajlik.
A napi tevékenységekkel az volt a célunk, hogy minden gyermek
ismerje fel az egészséges életmód szükségességét, fontosságát.
Alakuljon ki felelősségérzetük saját egészségükért.
Az egészséges és egészségtelen életmód közötti különbségekre
is felhívjuk a figyelmet. Fontosnak tartjuk a mozgás,  mint az
egészség megőrzésének alapja  kiemelését.
Lássák, tapasztalják meg, hogy a rendszeres testmozgás egész
ségünk megőrzése érdekében történik és szükséges.
Az egészséghét legfontosabb célja, hogy mind a szülőkben, mind
a gyermekekben tudatosodjanak a legfontosabb feladatok a gyer
mekek egészségének megőrzése érdekében.
A megvalósított programjaink:

Hétfőtől egész héten zöldség és gyümölcs "szobrokat" készítet
tünk, melyeket az aulában állítottunk ki. Keresztrejtvények csak
szülőknek. A gyermekekkel ellátogatunk a gyógyszertárba, drogé
riába. Tea és reform pékáru kóstoló, vérnyomásmérés.
"Ne gyújts rá" világnap, Fuss az egészségedért!" Együtt moz
gott a szülő és gyermeke.
Egészségneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó dia
filmek vetítése, játékos feladatok és feladatlapok, színezők a
gyermekeknek (Makk Marci).
Nagycsoportosok látogatása a fogorvosi rendelőben, "Fogcsere"
játékos ismerkedés a fogápolással. Vendégünk, és az ismerke
dést vezeti Dr. Szilágyi Katalin fogorvos és Illés Ferencné fogá
szati asszisztens.
A hét utolsó napján összegeztük az eredményeket.
A legnagyobb sikere a zöldséggyümölcs szobrászatnak volt, 
191 db figura készült  melyet az első, másodikos tanulók is meg
tekintettek.
A program elérte célját, mozgósította a szülőkkel és támogatókra
is találtunk.
Ezúton köszönjük, Ábrahám Tamásnak, hogy biztosította a reform
pékárúk kóstolóját és minden segítőnek, szülőnek, óvónőknek,
gyerekeknek akikkel sikeres hetet zártunk!
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Abádszalók Város Képviselőtestületének
2013. október 14i ülésén hozott határozata — rövidített formában

86/2013. (X. 14.) számú képviselőtestületi határozat:
Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Belügyminisztérium 57/2013.(X.4.) számú rendelete szerint támogatási
igényt nyújt be a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére.

Abádszalók Város Képviselőtestületének
2013. október 31i ülésén hozott határozata — rövidített formában

88/2013. (X. 31.) számú képviselőtestü
leti határozat:
Abádszalók Város Önkormányzata
2013. évi válságköltségvetésének há
romnegyed éves végrehajtásáról.
Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az önkormányzat
2013. évi válságköltségvetésének három
negyedéves teljesítéséről szóló tájékoza
tót tudomásul veszi.
89/2013. (X. 31.) számú képviselőtestü
leti határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetési koncepciójáról.
Abádszalók Város Képviselőtestülete az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének
koncepcióját megtárgyalta.

90/2013. (X. 31.) számú képviselőtestü
leti határozat:
Abádszalók Város Gondozási Központja
fenntartó váltással történő átadásáról
Abádszalók Város Képviselőtestülete a
szociális feladatokat ellátó Gondozási Köz
pontot fenntartó váltással átadja az Abád
szalók és Térsége Szociális
Önkormányzati Társulásnak.
91/2013. (X. 31.) számú képviselőtestü
leti határozat:
A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társu
lás kistérségi iroda megszüntetése mi
atti létszámcsökkentő pályázathoz való
hozzájárulás.
Abádszalók Város Önkormányzata Képvi
selőtestülete tudomásul veszi, hogy a Ti

szafüred Kistérség Többcélú Társulás
költségvetési létszámkerete a Tiszafüred
Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Iro
da megszűnése miatt 5 fővel csökkent,
104 főről 99 főre változott.
92/2013. (X. 31.) számú képviselőtestü
leti határozat:
Vevőkijelöléssel történő elővásárlási
jog gyakorlásáról.
Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 701/2 hrszú,
5604/122400 tulajdonrész átruházására ki
írt pályázatra elővásárlási jogával él, egy
ben vevőkijelölési jogával élve kijelöli
vevőként a Tiszató Strand Nonprofit Kft.
Abádszalók, Mikszáth K. út 3. szám alatti
társaságot.

Abádszalók Város Képviselőtestületének
14/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a Helyi Önkormányzat és Szervei Szer
vezeti és Működési Szabályzatáról szó
ló 8/2011. (IV. 01.) rendeletének
módosításáról.

1.§.
(1) A rendelet 5. §. (2) bekezdése hatályát
veszíti.
(2) A rendelet 7. §. az alábbi (5) és (6) be
kezdéssel egészül ki:

(5) bekezdés: A személyes érintettség
bejelentésére vonatkozó kötelezettség
elmulasztásának kivizsgálására,  an
nak ismertté válását követően azonnal
– a képviselőtestület ügyrendi vizsgá
lat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat
lefolytatása a képviselőtestület össze

férhetetlenségi és ügyrendi ügyekben
feladat és hatáskörrel rendelkező bi
zottsága hatáskörébe tartozik.
(6) bekezdés: A bizottság eljárásának
lefolytatása után a vizsgálat eredmé
nyét a képviselőtestület soron követ
kező ülésén előterjeszti. A
képviselőtestület külön határozattal
dönt a személyesen érintett képviselő
részvételével hozott határozat érvény
ben tartásáról.

(3) A rendelet 11. §. (2), (3), (4) és (5) be
kezdése hatályát veszíti.
(4) A rendelet 19. §. (3) bekezdése helye
sen így hangzik: Az önkormányzati rende
letet közzé kell tenni:

Az önkormányzat honlapján (www.abad
szalok.hu).
Címét és elérhetőségét az Abádszalóki
Hírnökben közzé kell tenni.
(5) A rendelet 21. §. (4) bekezdése hatályát
veszíti.
(6) A rendelet 29. §. (1) bekezdése hatályát
veszíti.

2.§.
A rendelet kihirdetése napját követő napján
lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Abádszalók, 2013. november 14.
(:Kovács Mihály:) (:Ballagó László:)

polgármester jegyző
Élelmiszersegély 2014ben

Abádszalók Város Önkormányzata az Ökumenikus Segélyszerve
zet jóvoltából 2014 januárjában  az EU Élelmiszersegélyprogram
2013. II. fordulója keretében  élelmiszersegélyt biztosít az Abád
szalókon élő szociálisan rászoruló családok számára.
Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély Progra
mot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az or
szágos program keretében az uniós forrásból előállított
élelmiszereket az MVHval szerződött segélyszervezetek juttatják
el a magyarországi rászorultak részére.
Az EU Élelmiszersegély program keretében létminimum közelé
ben élők, illetve kisnyugdíjasok részesülhetnek élelmiszercso

magadományban. A segélyszervezet nyolcadik éve vesz részt az
EUélelmiszersegélyek kiosztásában, tevékenysége kiterjed az
ország összes megyéjére. Településünkön is több alkalommal tör
tént élelmiszercsomagosztás. Míg korábban a kisnyugdíjasok,
legutóbbi alkalommal az ápolási díjban, az időskorúak járadéká
ban, a közgyógyellátásban részesülők, a rendszeres szociális se
gélyezettek, valamint rehabilitációs ellátásában részesülők
kerültek támogatásra.
A januárban történő adományosztás célcsoportja a következő na
pokban kerül meghatározásra. Az érintettek az adomány átvételé
nek helyéről, idejéről és módjáról értesítést kapnak.

Fábián KrisztinacsaládgondozóCsaládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
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PUPORKA ISTVÁNNÉ SIROKI TERÉZIA
NAGY ANDRÁSNÉ VARGA MARGIT
FEJES ISTVÁNNÉ ALMÁSI KLÁRA
TÓTH ISTVÁN

Pócs László és Tóth Bernadett:
Kóti Csaba és Kiss Edit:

Vencel László
Csaba

73
83
83
70
83
74
69
73
87
51
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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

Dr. Herédy Dezső házorvos betegsége miatt a 2. számú
háziorvosi körzet helyettesítését Dr. Bagi Imre háziorvos
látja el. Rendelési időben elérhető: 59/201101.

Hamarosan nyiló temetkezési üzletünkbe abádszalóki férfi
dolgozót keresünk!
Elvárások:

B kategóriás jogosítvány
jó megjelenés
jó kommunikációs készség

Tel: 06308466652, Tariné Ruzsányi Erzsébet

Értesítjük a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hiva
tal 2013. december 23án, december 30án és de
cember 31én zárva tart.

Anyakönyvi ügyelet: 06204639880.
Pala hulladék gyűjtése

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014. január 610. kö
zött lehetőség van azbeszt tartalmú pala hulladék leadá
sára a Városháza udvarán minden nap 812 óra között.
A beszállított pala hulladékot az Önkormányzati Hivatal
fogja ártalmatlanításra elszállíttatni.Kérjük, hogy a pala beszállítását mielőbb tegyék meg afenti időszakban, mivel a hulladékot 8 tonnáig tudjuk fogadni.

Abádszalóki Közös Önkormányzat Hivatal

ABÁDSZALÓKI KARÁCSONYI VÁSÁR
2013.december 22. (Vasárnap)
Abádszalók Város Piacterén

Városunk az adventi időszakban is várja kedves vendégeit.
Az évek óta kialakult hagyomány szerint, az idén is karácso
nyi fényekbe öltöztetett település piacterén kerül megrende
zésre a Karácsonyi Vásár.
Minden Kedves Érdeklődőt Szeretettel Várunk!
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