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Ingyenes!
Kedves Olvasó!

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

Tel.: 06/59 355224
email: titkarsag@abadszalok.hu

Ingyenesen visszakaptuk a Füzes
Campinget és a Strandfürdőt
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Tisztelt Abádszalóki Lakosok!
2012. januárjában az alábbiakról tájékoztattam Önöket:
„Abádszalók összes hitelállománya 2010. október 8án, az át
adásátvételt követően 635,5 millió forint volt, 2011. október 14
én, egy esztendő múlva a pénzügyi jelentésben ez az összeg
512,5 millió forintra csökkent. Majd’ 123 millió forintnyi hitelállo
mánycsökkenést sikerült elérni. Ez azért is rendkívüli eredmény,
hiszen Abádszalók hitelállománya 2000től, de főként 2007től fo
lyamatosan növekedett.
Azonban a pénzügyek tekintetében Abádszalók helyzete a 2011
es esztendő vége felé közeledve a 2010 év végi helyzethez ha
sonlóan újra kritikus pontot ért el. A szállítói tartozások tarthatat
lannak bizonyultak. A kötelező feladatok illetőleg a kötelező
közszolgáltatások ellátása kerülhetett volna veszélybe, ha a testü
let nem lép.”
Tisztelt Abádszalókiak!
Nagy tisztelettel jelentem, hogy miután valamennyi hitelezőnk hi
telezői igényét 100%osan megtérítettük, tartozásainkat kifizettük

a JászNagykunSzolnok Megyei Törvényszék 2013. december
30án Abádszalók város önkormányzatának adósságrendezési el
járását lezárta. Mérföldkő ez a város történetében, hiszen az ezt
követő adósságkonszolidációval valóban „tiszta lappal”, adóssá
gok nélkül indulhat Abádszalók.
A képviselőtestület 2011. december 14én felelősségteljesen,
Abádszalók érdekeit, az intézményrendszerben dolgozók valamint
az abádszalóki lakosok javát szem előtt tartva döntött az adós
ságrendezési eljárás elindításáról. Az előző önkormányzat által
hátrahagyott elképesztő adósságtömeg miatt csakis kizárólag az
eljárás megindításával és az eljárás keretein belül lehetett megva
lósítani a biztonságos feladatellátást, a város működőképességé
nek a biztosítását.
Az eljárás elindításakor és azt követően is rendkívül sok kritika,
támadás, rágalom érte a település vezetőségét; véleményem sze
rint méltatlanul és alaptalanul. Az elmúlt időszakban minden ön
kormányzati feladat ellátásra került, a bérek és a segélyek
fedezetét folyamatosan biztosítottuk, a kifizetéseket nem veszé
lyeztette semmilyen pénzügyi probléma, semmiféle megszorító in
tézkedést nem kellett bevezetnünk az eljárás alatt. Senki

munkaviszonyának a megszüntetésére nem kényszerültünk, nem
csökkentettük egyetlen munkatársunk munkaidejét sem 6 órára.
Minden intézményünk, települési feladatot ellátó szervezetünk –
polgármesteri hivatal, bölcsőde, iskola, óvoda, könyvtár, idősek
otthona, főzőkonyha, védőnői szolgálat, családsegítő és gyermek
jóléti szolgálat, orvosi ügyelet, városüzemeltetési csoport – műkö
dött. Egyetlen egy települési rendezvény sem maradt el,
megrendeztük a Tiszator böllérversenyt és az Abádszalóki Nyár
programjait is maradéktalanul megvalósítottuk. Semmiféle csorbát
nem szenvedett az intézményrendszer, semmilyen érdeksérelmet
nem kellett elszenvedniük az intézményrendszerben dolgozók
nak.
A város működőképességének biztosítása mellett a jelenlegi ve
zetés a válsághelyzetet illetőleg a megörökölt adósságállományt
megfelelően, elhivatottan menedzselte. Abádszalók biztonságos,
fenntartható pályára került a város költségvetésének, pénzügyei
nek a tekintetében. Az önkormányzat az eljárás alatt és jelenleg is
minden pénzügyi kötelezettségének eleget tett, minden jogszabá
lyi előírást betartott, a törvényi kötelezettségben előírtaknak meg
felelően járt el.
Mindamellett, hogy a város biztonságosan működik, minden fel
adatellátásának meg volt és meg is lesz a pénzügyi fedezete
Abádszalók fejlődik, a közösség vagyona szaporodik, gyarapodik
is:
A településen az alábbi fejlesztési pályázatok, beruházások fut
nak:
∙ AbádszalókKunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási
projektje: 3400 millió Ft
∙ AbádszalókTiszaroff ivóvíz minőségjavító projekt: 520 millió Ft
∙ Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése, csapadékvíz elvezető rend
szer fejlesztése Abádszalókon: 450 millió Ft
∙ Abádszalók Kunhegyes közötti útszakasz felújítása:
615 millió Ft
∙ Főzőkonyha fejlesztése: 54 millió Ft
∙ A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beruházása valamint a
közösségi közlekedés autóbuszöbleinek a fejlesztése:
80 millió Ft
∙ Piactér térkövezés és pavilon építés I. ütem: 8 millió Ft
∙ Közfoglalkoztatás keretein belül 2012ben: a régi abádi kisiskola
felújítása, 3 hektár energianyár telepítése, útkarbantartás, palánta
nevelő ill. belvíz elvezető projekt keretében 160 fő foglalkoztatá
sa. Ehhez kapcsolódóan a beruházások és eszközbeszerzések
értéke: 71 millió Ft
∙ Közfoglakoztatás 2013ban: majd’ 600 fő foglalkoztatása valósult
meg. Abádszalóki beruházások: több kilométer hosszan járdaépí
tés, a „szegény ház” megvásárlása, savanyító üzem létrehozása,
9 hektár energia nyár ültetvény telepítése, a turisztikai mintapro
jektben strand fejlesztése, belterületi utak kátyúzása, további csa
padék víz elvezető árkok kialakítása, karbantartása. A
beruházások és eszközbeszerzések értéke: 243,7 millió Ft
∙ Tiszatavi templomok nyomában – két abádszalóki közigazgatási
területen lévő templom, a belsőfalusi templom ill. a pusztatomaji
kápolna felújítása: 40 millió Ft ill. 43 millió Ft értékben.
∙ Megújuló energia felhasználása a városháza fűtéséhez:
8 millió Ft értékben.
∙ Füredi úti hulladéklerakó rekultivációja: 52 millió Ft.
∙ A felsorolt beruházások értéke, amely Abádszalókot gazdagítja
meghaladja az 5500 millió Ftot.

„A verseny nyilt, a nemzet él,
Ha egy jobb tagja sem henyél,
Jut ember és kéz, munka, vér;
Mi volna az, mit el nem ér?
S legyen dicsőbb,
Ki tettre főbb.
Mert még neked virulnod kell, o hon,
Ragyogva hírben büszkén, szabadon.”

Vörösmarty Mihály: Jóslat
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Tisztelt Lakosok!
Örömmel jelentem, hogy az 1956/2013. (XII.17.) kormányhatáro
zattal Abádszalók Város Önkormányzata térítésmentesen meg
kapta az Abádszalók belterület 3014/1 hrszú ingatlan, azaz a
Füzes Kemping és Strandfürdő tulajdonjogát. Azt gondolom, hogy
a város turisztikai fejlesztései szempontjából egy stratégiai jelen
tőségű vagyonelemhez jutott! A Füzes Camping strandfürdőjéhez
kapcsolódóan a kunhegyesi járás több polgármestere valamint
Kovács Sándor, JászNagykunSzolnok Megye közgyűlésének az
elnöke is támogatja, hogy itt tanuszoda létesüljön. Azon dolgo
zunk, hogy a tanuszoda létrehozásával a jelenleg csak gazdaság
talanul, igen jelentős veszteséggel üzemeltethető strandfürdőt
meg tudjuk nyitni.
Belügyminisztériumi és egyéb támogatásokhoz is jutottunk az
eljárás alatt:
• 2011ben 113,5 millió Ft
• 2012ben 22.3 millió Ft,
• 2013. 35,2 millió Ft.
• Jégkár támogatás 60 millió Ft.
• Tűzifa támogatás 2012ben: 407 abádszalóki lakosnak tudtunk

tűzifát biztosítani 3,8 millió Ft értékben.
• Tűzifa támogatás 2013ban: 676 abádszalóki lakosnak tudtunk

tűzifát biztosítani 8,3 millió Ft értékben.
Tisztelt Abádszalókiak!
Összefoglalva az eseményeket ma is azt gondolom, hogy helye
sen, felelősen döntött az önkormányzat az eljárás megindításáról.
Egyedül ez volt a helyes és járható út. Kizárólag az eljárással tud
tuk megmenteni a várost a működésképtelenségtől, az összeom
lástól.
Rendkívül fontos hír, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium illet

ve a Magyar Államkincstár megküldte részünkre azt a tájékozta
tást, amely alapján Abádszalók önkormányzatának – a 2012. és a
2014. évi költségvetési törvény szabályozása alapján – teljes
adósságkonszolidációjára 2014. február 10éig kerül sor.
Véleményem szerint eredményeket, sikereket csakis összefogás
sal lehet elérni! Önmagában a képviselőtestület nem tudta volna
az előttünk tornyosuló feladatokat megoldani. Összefogásra volt
szükség több szinten: a szűk településvezetésben, a képviselő
testületben, a hivatali szakapparátusban, a városi intézményrend
szerben. Nagyon fontos volt az abádszalóki lakosok biztatása, tá
mogatása, buzdítása; ebből a nehéz időkben is sikerült erőt
merítenünk: Köszönjük! Köszönettel tartozunk a kirendelt pénz
ügyi gondnok szervezetnek, a Kerszi Zrt.nek és személy szerint
Molnár György pénzügyi gondnoknak, hiszen szakértelmükkel,
szaktudásukkal jelentősen hozzájárultak az eljárás sikeres lezárá
sához. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét,
támogatását, amelynek köszönhetően rendezni tudtuk Abádsza
lók dolgait. Kovács Mihálypolgármester

Eredményesen befejeződött AbádszalókVáros Önkormányzata
adósságrendezési eljárása
Az önkormányzati általános választásokat alig több mint egy év
elteltét követően Abádszalók Város Önkormányzata, szembesülve
a kialakult pénzügyi és gazdálkodási helyzet tarthatatlanságával,
törvényi kötelezettségének eleget téve kezdeményezte a Szolnoki
Törvényszéknél az adósságrendezési eljárás lefolytatását.
A Testület döntését számosan vitatták, annak mélyebb összefüg
gései és az eljárás lefolytatása tartalmának ismerete nélkül, így a
feladat végrehajtása során ezzel a nehézséggel is szembe kellett
néznie a város vezetésének.
Az eljárás lefolytatásához kirendelt pénzügyi gondnok szervezet
(KERSZI Zrt.) nem csak az általa megbízott pénzügyi gondnok
személyében, hanem a rendelkezésére álló valamennyi szakértő
jén és tapasztalatain keresztül igyekezett mindenben a Testület és
a város segítségére állni.
Az adósságrendezési eljárás a törvényi előírások (1996. évi XXV.
Tv.), valamint a kapcsolódó jogszabályok betűje és szelleme sze
rint került lebonyolításra és eredményesen befejezésre.
A Képviselő Testület minden olyan döntést meghozott az Adós
ságrendezési Bizottság körültekintő előkészítő és javaslattevő
ajánlásai alapján, amely a pénzügyi és gazdálkodási gondok feltá
rásához, azok ésszerű takarékossági intézkedésekkel történő
megszüntethetőségéhez elkerülhetetlenek voltak.
Nyilvánvaló, hogy a megalapozott és minden gazdálkodási, pénz
ügyi, valamint szervezetiműködési elemet magába foglaló doku
mentumok elkészítésében, az arra illetékesek részére történő
eljuttatásában, elismerésre méltó módon vette ki részét az önkor
mányzat szakapparátusa.
Az adósságrendezési eljárás kettő éves tartama alatt számos hi
telezővel, azok vezető tisztségviselőivel folytatott az önkormány
zat váltakozó sikerű tárgyalásokat, amelyek csak akkor vezettek
eredményre, amikor a Magyar Országgyűlés vonatkozó döntése
alapján a Kormány teljes körű segítséget nyújtott Abádszalók vá
ros, valamint minden hasonló település, adósságai megnyugtató

rendezhetőségéhez.
Az eljárás 2013 decemberében jogerősen befejeződött, a hite
lezők követelései rendezésre kerültek, egyidejűleg az adós
ságrendezés tapasztalatai is összegeződtek, amelyek közül
kiemelendőek a következők.
A települési Önkormányzatok működésének új szabályai minden
körülmények között arra ösztönzi a képviselő testületeket, hogy a
kötelezően ellátandó feladatok finanszírozásához nyújtott közpon
ti támogatáson túl csak olyan kötelezettségeket vállalhatnak,
amelyek a saját forrásokból biztosít
hatóak. Minden olyan pályázati lehe
tőséggel élnie kell az
önkormányzatoknak, amely a lakos
ság érdekeivel egybeesően a fejlő
dést szolgálja, a munkahelyek
megteremthetőségéhez segítséget
nyújthat, a helyi vállalkozások bevo
násával, bővíthetőségével.
A gazdálkodás minden elemére kiter
jedő folyamatos szakmai és testületi
kontroll biztosítása nélkülözhetetlen,
a szakapparátus felkészültségének
folyamatos növelése elkerülhetetlen,
a település lakosságának érdemi és
tényszerű tájékoztatása alapvető követelmény.
Abádszalók Város Önkormányzata ésszerű és elkerülhetetlen
döntését az adósságrendezési eljárás minden tekintetben
igazolta, azonban az így szerzett tapasztalatok hasznosítása
a további működés során nem nélkülözhetőek, ugyanis csak
ezzel biztosítható a kiegyensúlyozott, célirányos gazdálko
dás, a település fejlődése. Molnár György

pénzügyi gondnok
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Ebben az évben már negyedik alkalommal rendeztük meg kará
csonyi ünnepségünket. A katolikus templom kertje volt a helyszín,
melyet egész évben példás rendben tartott a Városüzemeltetési
Csoport. A rendezvény előtt egy héttel aztán ez a rend „felbom
lott”, szabadtéri színpadot, ajándékosztó padokat, tűzifát szállítot
tak a már korábban díszkivilágításba öltöztetett templom
udvarába. A formás, feldíszített fenyő is elfoglalta helyét, és min
denki arra várt, hogy boldog gyermekzsivaj törje meg templomkert
csendjét. Mielőtt azonban ajándékosztásra került volna a sor,

színvonalas színpadi produkciók tették emlékezetessé a várako
zás utolsó perceit. Szép dalokat halhattunk, ügyes gyerkőcök szó
rakoztatták a közönséget, Télapó, és két manó is megjelent a
színen, mézeskalács illat keveredett a fűszeres bor és tea illatá
val, csak néhány hópihe hiányzott. De sebaj, talán majd jövőre az
is lesz ajándékok mellé!
A karácsonyi ünnepségről készült filmet megtekinthetik a városi
kábeltelevízió műsorában.

„Legyen szebb a gyermekek karácsonya!” negyedik felvonás

Abádszalóki Polgárőr Egyesület, Abádszalók Város
Önkormányzata, Alexandra – Pécsi Direkt Kft. (Pécs), Árnyékné
Kiss Tünde, Bakóné Jutka, Balogh Julianna, Balogh Zsóka,
Baptista Szeretetszolgálat (Budapest), Barcsik Attila, Barta István
Ákos, Bató Zoltánné, Besenyei Éva, Bodzás Jánosné, Bodzásné
Fátyol Erzsébet, Bodzásné Gyarmati Erika, Borsos Barbara
(Budapest), Borsos Kornélia, Bölcsöde, Czice Károlyné, Czudar
Gáborné, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Csonkáné
Fótos Márta, Cseh Csabáné, Csengeri Sándorné, Csíkosné Nagy
Éva, Dányi Judit, Dósa Józsefné, dr. Vörös Jánosné, Ember Mária
Könyvtár, Fábián Gáborné, Fábián Krisztina, Faragó Imréné,
Fodorné Mészáros Ildikó, Földvári Judit, Főzőkonyha dolgozói,
Gacsal István, Gacsalné Zsoldos Ágnes, Gerencsér Ibolya,
Gulácsi Károly, Gyányiné Székely Viola, Gyülvészi Lilla, Hirkó
Ferencné, Horváth Zsóka, Illéssy Alexandra, Jelencsik Ildikó,
Jelencsik Józsefné, Juhász Erika, Károlyi Katalin, Kárpáti Anikó,
Kasza Gáborné, Kasza Sándorné, Képes Erzsébet, Kiss család,
Kiss Józsefné, Kiss Orsolya, Kocsis Jánosné, Kótai Lili, Kovács
Gábor (Ausztria, Nüziders), Kovács István, Kovács Jánosné,
Kovács Judit, Kovács Panka Veronika, Kovács Sándor, Kovács
Tünde, Kovácsné Grabec Erika, Kovrig Zoltán, Kozárné Kupai
Ilona, Lakatosné Kiss Edit, Lányi József, Lázár Istvánné, Lestár
Mihályné, Lovász Péter, Máté Jánosné, Máté Katalin, Mészáros
Panka, Molnár Vivien, Nagy Csilla, Nagy Ibolya, Nagy Lajosné,
Nagy Zoltán, NagyTóth Lászlóné, özv. Czice Károlyné, Pál
Mihályné, Pásztor Istvánné, PetőLestár Dalma, Puzsoma Szilvia,
Ratkai Zoltánné, Református Egyházközség, Rendekné Somogyi
Melinda, Rimóczi Kálmánné, Sáfár Miklósné, Somodi László,
Somodi Lászlóné, Somodiné Csonka Beáta, Soós Gábor, Stóc
Kitti, Szabó Péter, Szabó Szintia Mercédesz, Szabó Zsuzsanna,
Szabóné Gyenes Eszter, Szabóné Kristály Piroska, Szalai
Csongor, Székely Ildikó, Tóth Mihály, Tóth Mihály, Tóthné
Hadnagy Helga, Török Lajosné (Budapest), Összefogás
Abádszalókért Egyesület, Vámos Annamária, Varga Csilla, Varga
Istvánné, Varga Sándorné, Városvédők Egyesülete, Végvári
László, Vízi Anita

Adományokkal, munkájukkal segítették a rendezvényt:

A Karácsonyi ünnepség végén minden évben „nagy értékű” aján
dékokat sorsolunk ki a jelenlévő gyermekek között. Ebben az év
ben a fődíjat, az Összefogás Abádszalókért Egyesület
felajánlását, egy komplett számítógépet Dobler Tibike nyerte.

Kasza Gábor
alpolgármester
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Fotó: Tóth Mihály
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Járási nyílt nap
2013. november 28án „Hivatalok Napja”
elnevezéssel országszerte nyílt napot tar
tottak a megyei és a fővárosi kormányhiva
talok. A rendezvénysorozatban részt vett a
JászNagykunSzolnok Megyei Kormány
hivatal Kunhegyesi Járási Hivatala is. A
kezdeményezés fő célja az volt, hogy be
mutassuk ügyfeleinknek a JászNagykun

Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász
NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
Kunhegyesi Járási Hivatalának munkáját,
a hivatali élet sokrétűségét és sokszínűsé
gét. November hónapban felhívást küld
tünk ki az iskoláknak, melyben
rajzpályázatot hirdettünk az 58. osztályos
tanulóknak „Így látom ÉN” jeligével. A Kun
hegyesi Járáshoz tartozó 9 általános isko
lából 135 rajz érkezett. A nyílt nap 10.00
órakor kezdődött sajtótájékoztatóval egy
bekötött megnyitóval és a rajzpályázat
eredményhirdetésével, melynek a Kunhe
gyes, Kossuth u. 58. szám alatt található
Kunhegyesi Járási Hivatal adott helyet. A
pályaműveket 10.0017.00 óra között meg
is tekinthették az érdeklődők. A pályázaton
I. helyezést ért el Berki Brigitta a Kossuth
Lajos Gimnázium Tomajmonostorai Tagin

tézményéből, II. helyezett Ardai Nikoletta
és III. helyezést ért el Négyesi Nóra, akik a
Kunhegyesi Református Általános Iskola
tanulói, a zsűritől különdíjat kapott Szilágyi

Nóra (Kunhegyesi Általános Iskola Alapfo
kú Művészeti Iskola és Szakiskola Kossuth
Tagintézménye), Duba Anita (Kunhegyesi
Református Általános Iskola), Mága Zsa
nett (Tiszabői Általános Iskola) és Bukta
Petra (Kossuth Lajos Gimnázium Tomaj
monostorai Tagintézménye). A programban
szerepelt még rendhagyó osztályfőnöki
óra, ügyintézés az okmányirodában és szi
tuációs gyakorlatok a Járási Gyámhivatal
ügyintézésével kapcsolatban a 9. osztályo
sok részvételével, játékos vetélkedő 7.
osztályok csapatai részére. A Járási Hivatal
munkájának sokszínűségére épülő verse
nyen I. helyezést ért el a Kunhegyesi Álta
lános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Dózsa Tagintézményének csa
pata, az előkelő II. helyen végzett a KISZI
Tiszaroffi Általános Iskola csapata és III.
helyezett lett a Kunhegyesi Református Ál
talános Iskola csapata. A JászNagykun
Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhe
gyesi Járási Hivatal Munkaügyi

Kirendeltsége a Virtuális munkaerőpiaci
portált mutatta be a munkáltatók részére,
katonai toborzást szervezett az érdeklődők
és a 12. osztályosok számára. A Jász
NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Gyámhi
vatala ügyesbajos félóra keretében mutat
ta be munkáját a szakma szereplőinek,
valamint beszélgetés keretében egyeztet
ték nézeteiket, elképzeléseiket a közös

munkával kapcsolatban. A nap zárásaként
„A Járási Hivatal által nyújtható szociális el
látások idős korban” címmel tartottunk tájé
koztatót az idősebb korosztály számára. A
JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhi
vatal által szervezett „Hivatalok Napja” ren
dezvény nagy sikert aratott az
állampolgárok körében, a megyénkben
több mint háromezren vettek részt a meg
hirdetett programokon.
Ezúton szeretném megköszönni a járás te
lepülési önkormányzatainak, iskoláinak, a
rajzok zsűrijének és munkatársaimnak a
rendezvény megszervezésében és lebo
nyolításában nyújtott segítségüket.

Páldiné Dr. Ágoston Lívia
hivatalvezető

Megyei programozás 20142020

A JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat valamint a Tisza
füredi Kistérség települési önkormányzatai JászNagykunSzolnok
megye és a Tiszafüredi kistérség jövőbeni fejlődésének előmozdí
tása érdekében koordinált szakmai együttműködést alakítottak ki
a gazdaság, az infrastruktúra és az intézményfejlesztés terén a
20142020 közötti időszakra szóló JászNagykunSzolnok Megyei
Területfejlesztési Koncepcióban foglaltak megvalósítására.
Az Együttműködő felek közösen végzik a Terület és Településfej
lesztési Operatív Programon belül a JászNagykunSzolnok Me
gyei Gazdaságfejlesztési Részprogram és a Tiszafüredi Kistérség
Fejlesztési Részprogram kialakítását a rendelkezésre álló forrá
sokhoz igazodóan.
A települési önkormányzatok vállalták, hogy aktívan és kezdemé
nyezően vesznek részt a megyei szintű tervezés keretében a kü

lönböző projektgyűjtésekben, a megyei és kistérségi
projektcsomagok kialakításában és a további tervezésében, vala

mint az előzetes meg
valósíthatósági
tanulmányok kialakítá
sában.
A EUs fejlesztési cik
lusra vonatkozóan az
együttműködési megál
lapodást 2013. decem
ber 5én írták alá
Karcagon, településün
ket Kovács Mihály pol
gármester képviselte.
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Megfelelő úthálózat nélkül nincs vidékfejlesztés
Megfelelő állapotú közúthálózat megteremtése nélkül nem
beszélhetünk eredményes vidékfejlesztésről – jelentette ki
Fazekas Sándor a 3221es számú út megújult, Kunhegyest
Abádszalókkal összekötő szakaszának átadásán.

A vidékfejlesztési miniszter Abádszalókon, 2013. november 25én,
kiemelte: komoly lemaradást okozott az ország mellékútjainak fej
lesztésében, hogy a válság idején az előző kormány az autópá
lyaépítésre helyezte a hangsúlyt.
Közölte: az emiatt felhalmozódott „komoly restancia” pótlására a
jelenlegi kormány fokozott figyelmet fordít, és jelentős forrásokat
mozgósít, igazolva ezzel azt is, hogy odafigyel a vidéken lakók
életminőségének javítására.
A 3221es számú út hétfőn átadott, Kunhegyest Abádszalókkal

összekötő szakasza a turisztikailag és a régió gazdasági fejlődé
se szempontjából egyaránt kiemelt fontosságú Tiszató megköze
lítését is könnyíti  emelte ki a miniszter.
Boldog István, JászNagykunSzolnok megye útügyi miniszteri
biztosa arról beszélt, hogy az elmúlt 3 évben Magyarország
„összeszedte magát” és hozzálátott az újjáépítéshez. Hangsú
lyozta: reményei szerint 2014ben legalább a kormányzati forrás
ból idén rendelkezésre álló 33 milliárd forinthoz hasonló értékben
újulhatnak meg alacsonyabb rendű utak a megyében.
Mázsi Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az
avató ünnepségen arról tájékoztatott: a KunhegyesAbádszalók
összekötő út 5,4 kilométeres szakasza több mint félmilliárd forint
ba került. A beruházás során a kivitelezők megerősítették és ki
szélesítették a burkolatot, felújították az útpadkát és rendbe tették
az átereszeket. Mindez a térség több mint 12 ezer lakosának köz
lekedését tette könnyebbé és biztonságosabbá.
Elmondta: a napokban adják át a Szentlőrinckáta és Jászberény
közötti, közel 9 kilométeres utat, míg a 16,7 kilométeres Karcag
Kunmadaras összekötő korszerűsítése jövőre készül el.
Kitért arra is: a november elején elindított új országos program
keretében további 287 kritikus útszakasz összesen 520 kilométe
rén végzik el a szükséges javításokat 2014 tavaszáig.
Bejelentette: a munka tavasszal 215 kilométert érintő újabb sza
kaszokon folytatódik. Így idén és jövőre a társaság összesen
mintegy 1200 kilométer mellékutat állít helyre csaknem 122 milli
árd forint értékben. www.kormany.hu

Ötödével nőtt a halfogyasztás
A szaktárca múlt év végi népszerűsítő
kampányának eredményeként az élelmi
szerágazaton belül  egyedüliként  szá
mottevően, mintegy 20 százalékkal nőtt a
halfogyasztás az idén Magyarországon –
közölte a vidékfejlesztési miniszter a hal
marketingakció nyitórendezvényén, Tisza
füreden.

Fazekas Sándor kiemelte: azért döntöttek
a kezdeményezés folytatása mellett, hogy
a tavaly óta közel 1 kilogrammal, fejenként
5 kilogrammra bővülő éves halfogyasztás
tovább növekedjen. Ezen belül az is fontos
lenne, hogy a mainál mennyiségben több
és gyakrabban kerüljön hazai hal a magyar
családok asztalára  tette hozzá.
Hangsúlyozta: az ágazat képes kiváló mi
nőségű termékek előállítására, és az utób
bi időben bővült a választék, konyhakész
áruból is egyre több jut el a boltok polcaira.
A 2012ben előállított 21 460 tonna étkezé
si hal mennyisége 2013ban várhatóan
ugyancsak emelkedik, a becslések szerint
mintegy 1015 százalékkal  közölte a tár
cavezető.

Rámutatott: bízik abban, hogy az ágazat
sikeres évet zár, amelynek egyik jele az is,
hogy a 36 800 hektárnyi nyilvántartott terü
letből 7 százalékkal, 25 000 hektárra nőtt a
feltöltött, termelésre használt halastavak
összterülete Magyarországon.
Fazekas Sándor arról is beszélt: az új hal
gazdálkodási törvény folyamatosan vizsgá
zik a gyakorlatban és ennek tapasztalatai
alapján megteszik a szükséges kiigazításo
kat. Emellett bizonyos részletkérdéseket –
így például a halradar használatának felté

teleit – a végrehajtási rendelet tisztázza
majd – ígérte kérdésre válaszolva.
Emlékeztetett: a napokban határozatlan
időre leállíttatta a halászatot a Balatonon. A
lépést az indokolta, hogy a hasznosítót sok
támadás és kritika érte az utóbbi időben,
melyet meg kell vizsgálni és ezzel egy idő
ben újra kell gondolni a jogosultság mosta
ni rendszerének átalakítását – fogalmazott.
Követendő példaként említette a Tiszatavi
modellt, ahol az érintett önkormányzatok
bevonásával négy éve egy jól működő, a
fenntarthatóságot szem előtt tartó, önsza
bályozó közösség gyakorolja a halászati

horgászati jogot. Végül a miniszter felhívta
a figyelmet a VM új halmarketingkiadvá
nyára is, mely „Magyar halat az asztalra”
címmel a honi halfajokat és azok elkészíté
sét ismerteti. A tájékoztatón Kardeván End
re élelmiszerláncfelügyeletért és
agrárigazgatásért felelős államtitkár el
mondta: a hazai piacon 36 százalékot tesz

ki a magyar tógazdasági, míg 14 százalé
kot a természetes vizekből származó hal
fogyasztása. A fennmaradó 50 százalékot
import fagyasztott halból értékesítik a ke
reskedők. A Vidékfejlesztési Minisztérium
kiemelt feladatának tekinti az arányok javí
tását, hasonlóan a jelenleg országszerte
összesen 3500 tonna éves kapacitással
működő 31 magyar halat feldolgozó üzem
mennyiségének és kibocsátási volumené
nek bővítését – jelentette ki az államtitkár.
Mint mondta, egészségünk érdekében
mindenkinek több hazai halat kellene fo
gyasztania, ami sokkal ízletesebb a fa
gyasztott, távoli országokból érkező
termékeknél. www.kormany.hu
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A belügyminiszter 57/2013.(X.4) BM rendelete szerint Abádszalók
Város Önkormányzatának 2013. évben is lehetősége nyílt a szo
ciális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igénylésére. A Képviselőtestület 2013. október 14én a 86/2013.
(X. 14.) számú határozatában döntött szociális célú tűzifavásár
láshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.
A benyújtott támogatási igénnyel 8.309.483, Ft állami támogatást
nyert az Önkormányzat, melyhez 639.191, Ft önerőt kellett bizto
sítani. Az így rendelkezésre álló 8.948.674, Ft bruttó összeg csak
kemény lombos tűzifa vásárlásra fordítható, nem tartalmazhat
szállítási, vagy egyéb pl. aprítási költséget. A Kormányrendelet ki
mondta, hogy tűzifát csak olyan gazdálkodóktól szerezhető be,
akik az Erdészeti Igazgatóságok által nyilvántartott erdőgazdálko
dók. A kormányrendelet 3. §a ajánlásokat fogalmaz meg a támo
gatás megállapításához, mely alapján elsődlegesen figyelembe
vett elosztási elv az aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, la
kásfenntartási támogatás, illetve gyermekvédelmi támogatás.

A kapott támogatással 2014. március 31ig a területileg illetékes
Államkincstár felé kell elszámolni.
A kérelmeket a Társadalompolitikai, Oktatási, Közművelődési,
Sport, Szabadidős és Turisztikai Bizottság megtárgyalta, javasla
ta alapján a Képviselőtestület 2013. december 5én döntött, 676
fő támogatásáról.

Tűzifa támogatás

Károlyi Ambrusné született
Pataki Máriának hívnak.
1913. december 16án szü
lettem Abádszalókon, és ed
digi életem során mindig itt
éltem. Édesanyám Richter
Rozália, édesapám Pataki
Sándor. Anyai nagyszüleim
Richter János és Dudás Ve
ronika. Apai nagyszüleim Pa
taki Sándor és Holocsi Mária.
Ők is valamennyien Abád
szalókon éltek. Testvérek
hárman voltunk, Sándor, Ro
zika és én a legfiatalabb.
Felidéztem gondolatban
gyermekkoromat és arra ju

tottam, hogy életem legboldogabb éveit, gyermekkoromtól nagy
lány koromig a szalóki réten töltöttem, az uradalmi tanyán. Nem
történt életem ez ideje alatt semmi különös, de szép volt. Hogy is
volt?
Apánknak be kellett vonulnia katonának, az I. világháborúba. Én
nem ismertem őt, mert akkor hét hónapos voltam. Félt a család a
háborútól, mint mindenki, hiszen jót nem hozhatott, csak rosszat,
s a mi számunkra a legrosszabbat hozta, apánk halálát. Egy kato
natársa, aki helybeli volt, hozta a hírt, hogy a katonavonatot találat
érte, és apánk meghalt a vonaton. Így történt, hogy apa nélkül
nőttünk fel. Azonban árvaságunkat nem éreztük, anyánknak és
Pataki nagyapáméknak köszönhetően.
Ameddig az emlékezetem vissza tud nyúlni a régi időkre, mindig
úgy emlékszem, hogy a nagyszülők, anyánk és mi gyerekek
együtt laktunk. Ez pedig annak volt köszönhető, hogy nagyapám
ereje teljében lévő férfi volt a háború idején s elszegődött az ura
dalomhoz dolgozni családostól.
A községünk Pusztataskony felé eső részén volt a huszonkét cse
lédházból és számtalan, a gazdaságot kiszolgáló épületekből álló
uradalmi tanya. Gr. Nemes János volt e területnek a tulajdonosa.
Egy cselédházban négy család élt, mindegyiknek volt egy szobá
ja, a konyha az közös volt. Így el lehet mondani, hogy a tűzhely
ben mindig égett a tűz, etetni kellett a családot. A szobákban 78
ember is lakott, attól függően, hogy melyik család hány főt szám
lált. Mi hatan voltunk. A mi cselédházunkban nem volt más lány,
csak mi a nővéremmel, ezért, amikor már nagyobbacskák voltunk,

azon igyekeztünk, hogy a mi házunk legyen a legtakarosabb, leg
tisztább, hogy meg ne szóljanak.
Anyánk ügyelt mindenre, nagyon tiszta asszony volt, még a kilin
cset is megtörölte mindig a vendég után. Így aztán söpörtünk, má
zoltuk a földes padlót, meszeltünk és takarítottunk.
Az uradalom intézője, a mi időnkben Mészáros Ferenc volt, aki
irányította a munkálatokat, no meg ellenőrizte az épületek éves
renoválását. A tanyán, mert mi csak így neveztük magunk között
életünknek e színterét, mindennek megvolt a helye, rendje és ide
je. Úgy éltünk ott, a sok ember egymás mellett, mint egy kis falu
ban.

Még a szórakozásnak is megvolt a helye, a huszonkét ház közül
egy mindig üres volt, s amikor valamilyen összejövetelt tartottunk,
oda mentünk, ott énekeltünk, némelyik férfi tudott citerázni. Így
szórakoztunk, múlattuk az időt.
Iskolába is innen jártunk, nem kellett neki egy jó fél óra, s már be
is értünk a faluba. A templom mellett volt az iskola, ahol 6 elemit
végeztünk el. Az első két osztályt kántortanító tanította, majd har
madik osztálytól Horváth Kálmán tanító úr elébe jártunk.
Római katolikus a családunk, anyánk vett imakönyvet nekünk,
szükség is volt rá, hiszen mindennap mentük a templomba, amíg
az iskolát el nem hagytuk. Emlékszem nagyanyánk imakönyvére,
fekete, nagyalakú, vastag könyv volt.
Szerencsére a tanya nem volt messze a falutól, nem kellett sokat
gyalogolni. Télen fűzős cipő, szoknya, harisnya, ing, ingváll,
kabát, fejkendő és nagykendő volt a lányok viselete, csizmánk
még akkor nem volt.

Életem a szalóki réten
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Naponta jártuk be Richter nagyapáméhoz is, vittük az
ételhordóba, a kantába nekik az ételt. Róluk is gondoskodtunk,
már a kapuban vártak bennünket. Ebben az időben már idősek és
tehetetlenek voltak, nagyapám is letette a szolgálatot,
Bánhalmán, ahová a Nemes gróf úr helyezte juhásznak.
Anyánknak volt ugyan testvére, a bátyja János, ő azonban nem
tudott segíteni a szüleinek, mert házassága révén elkerült a falu
ból, tudomásom szerint Kunhegyesre, majd később Pestre. Ez
már a későbbi időkben történt, Pesten vett a három szép, derék fi
ának kocsmát, hogy megélhetésüket megalapozza. Rozika egy
szer, amikor ő Pestre került, felkereste őket.
Mi lányok nem örököltük anyánk termetét, aki magas, vékony
asszony volt, Sándor lett olyan nagy, mint ő. Volt szegénynek ele
ge, a négy öreg, meg a három gyerek.
A tanya, a cselédség, meg a falusi lakosság, rokonság, ángyok,
komák kapcsolata szoros volt. Sűrűn találkoztunk, jártunk egy
máshoz, s amikor elhagytuk az iskolát, s a napszámos időhöz ér
tünk, egyre jobban kinyílt az értelmünk a világra.

Nem szűkölködtünk, megvolt mindenünk. Nagy öröme telt
anyánknak abban, hogy szépen járasson bennünket, volt Szaló
kon is bolt, de legtöbbször a ruhának való anyagot Kunhegyesről
hozta, s a falubeli varrónőkkel varratta meg nekünk. Rozikával
mindig egyformába jártunk, termetünk azonos volt, csak 2 év volt
közöttünk. Jártunk a májusi létániára is a templomba, s örömmel
meséltük el az otthoniaknak, hogy azt mondták a faluban, „jönnek
már a Patakilányok, megint új ruha van rajtok”; meg azt is, mond
ták az asszonyok, hogy mi is ilyen dolgos menyet szeretnénk.
A háborús évek ellenére tudtunk félretenni a keresetből. A faluban
volt egy nádtetős régi házunk, mire a szolgálat letelt új házat épít
tetett Pataki nagyapám, cseréptetőset.
Családonként az uradalom adott háromszáz kvadrát földet, azon
gazdálkodhattunk. Ez benne volt a fizetségbe. Fias disznót is tar
tottunk, voltak ólak, meg baromfit is neveltünk, volt csirke kacsa. A
baromfinak a körmét vágtuk le, úgy jegyeztük meg a sajátunkat a
sok közül.
Emlékszem nagyapám dolgozott a kertész mellett is, meg a földe
ken, az almáskertben, meg a dohánytáblában. A pajtába fűztük a
dohányt, a csomózóházban pedig szállításhoz készítettük elő,
meg ott morzsoltuk a kukoricát, melegített a csikókályha, nem fáz
tunk, míg tartott a munka. Az uradalomban voltak tehenek is, Sán
dor bátyám hordta be a faluba a rengeteg tejet, onnan aztán vitték
az állomásra. Mi gyerekek állandóan jártunk napszámba, tettük
félre a pénzt, nekünk lányoknak kellett a kelengyére.

A téli időszak nyugalmasabb volt, mint a nyári, a munka szem
pontjából. Télen forgattuk a gabonát. Átnéztük a zöldséget,
krumplit, amelyek nagy vermekben voltak tárolva.
Amelyik háznál voltak eladó sorban lévő lányok, azokhoz jöttek a
fiúk, nagy volt a legényjárás. Jöttek locsolkodni is, vödörrel. A csa
ládok úgy, mint bent a faluba disznót vágtak.

Nem volt különbség a tanyasi, meg a falusi élet között. Talán ne
kem csak annyi, hogy a tanyán jobb volt élni. Szép volt, különö
sen gesztenyevirágzáskor. A cselédházak elé voltak ültetve a
gesztenyefák.
Az intéző úrnak is volt a szalóki réten kertje, dolgoztunk neki is.
Megbecsült bennünket, mi lányok kaptunk tőle és a feleségétől
sok mindent. Amikor vadászat volt felszolgáltunk a vadászoknak.
Addig éltünk a tanyán, amíg Pataki nagyapám meg nem halt, ez
1928ban következett be, ezután beköltöztünk a faluba, az új ház
ba. Nagyanyánk Holocsi Mária,  akiről engem elneveztek  halála
után apánk jussa némi pereskedés után az árvaszékhez jutott, s
nagykorúságunk elérésekor kaptuk meg mi gyerekek. Az én ré
szem jó helyre került, férjem ebből az összegből tette le az ács
állványozó mestervizsgát Miskolcon.
Amikor bekerültünk a faluba, a munka folytatódott tovább, csak
más helyszínen. Már nagyok voltunk, mi fiatalok ismerkedtünk
egymással. A Tiszagáton volt a korzó, ott sétáltunk a barátnőkkel.
A majálist is a gát mellett tartották, az „Epresben”. Kitakarították
az eperfák alját, oda vonult ki a kocsmáros a söntéssel, voltak
asztalok, székek, árultak cukorkát, csokit, édességet.
Szórakozási lehetőség volt Szalókon több is. Az ún. Hóstyai körbe
inkább idősebbek jártak, beszélgettek, kártyáztak, az Ipartestület
épülete adott helyet a báloknak, én itt ismerkedtem meg a férjem
mel, Ambrussal. De ez már egy másik történet.
Fiatal koromra visszanézve, úgy gondolom, hogy szerencse kí
sért, mert nem emlékszem arra, hogy különösebben beteg lettem
volna, arra sem, hogy szűkséget szenvedtem volna valamiben. A
munka örömöt jelentett a számomra, amim volt, megtanultam,
hogy el ne pazaroljam, drága jó anyám és nagyszüleim, jó testvé
reim velem voltak. Mindig féltem az Istent és hozzá imádkoztam,
aki engem el nem hagyott és száz esztendővel ajándékozott meg.
Hitvallásomat a századik évemben úgy fogalmazom meg:
„Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jó
akaratú embereknek.”
Abádszalók, 2013. december

Károlyi Ambrusné Pataki Mária

Fotó: Pataki Zsoltné
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2012. októberében az 5/2012. (III.1.) BM rendelet önkormányzati
felzárkóztatási támogatásának köszönhetően 100%os támogatá
si intenzitással 8.399.456, Ft összegben pormentesítettük a piac
tér jelentős részét, és korszerű viacolor burkolat lerakásával egy
időben a csapadékvíz elvezetését is megoldottuk. Tovább lépni a
fejlesztésben a 2013as START mezőgazdasági mintaprojektnek
köszönhetően lehetett, mely értelmében a helyben megtermelt
termékek könnyebb piacra vitele érdekében fedett elárusító pavi
lonok építését terveztük. A közbeszerzés és az engedélyes tervek
elkészülte után napjainkban készül el a pavilonok első üteme. A
következő három stand megépítésére a 2014es START program

nyújt forrást. Az engedélyes tervek már elkészültek és reméljük,
hamarosan sikerül megszüntetni a több évtizede uralkodó „balká
ni állapotokat”.

Piactér felújítása

Folytatódik a nyári programözön!

A Tiszató Strand Nonprofit Kft. szervezésében 2014ben is meg
rendezésre kerül az „Abádszalóki Nyár” programsorozat, melynek
előkészületei folyamatban vannak, hamarosan nyomdába kerül a
programfüzet is. Abádszalók a hagyományoknak megfelelően kü

lönféle műfajú és tematikájú programmal várja az érdeklődőket jú
nius 1től augusztus 22ig. Abádszalókot valamint a programokat
a Magyar Turizmus Zrt. társkiállítójaként az „UTAZÁS 2014” és a
miskolci XXI. „MENJÜNK VILÁGGÁ Utazási kiállításon” kívánjuk
bemutatni és népszerűsíteni, az utóbbira Abádszalók Városát bel
földi díszvendégnek is felkérték.
A Kft. 2013 novemberében pályázatot adott be az Európai Mező

gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részle
tes feltételeiről” szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében
„KözépTiszavidék ízei  folklór és kulináris fesztiválsorozat”
elnevezéssel, a hungarikumok között szereplő pálinkához kap
csolódó  a Város napjával egybekötött „Birsalmafesztivál” ren
dezvénysorozattá történő megrendezésére, melyben
együttműködő partnerek: a Tiszamenti LEADER Közhasznú
Egyesület, Tiszaszőlős Község Önkormányzata, Tiszaszentimré
ért Egyesület, Tomajmonostora Község Önkormányzata, Tiszaigar
Község Önkormányzata és a Derzsi Szabadidős Egyesület. A
projekt tervezett elszámolható összköltsége: bruttó 8.000.000 Ft.
A támogatás mértéke az összes bruttó kiadás 100%a.

Rendkívül kedvezett az időjárás a szennyvízcsatornahálózat épí
tés kivitelezőjének. Az eddig enyhe télnek köszönhetően a terve
zetthez képest jelentősen előrehaladva a vezetékek közel 80%a
került földbe, a víztartási próba és a kamerával való bemérés fo
lyamatos. A vezeték fektetési munkákat legkésőbb nyár közepéig
befejezik és ősszel állítják helyre az utakat. A jelentős földmunka
miatt problémát okozó sár takarítása az öblözetek kivitelezési
munkáinak befejezését követően úttisztító kocsival fog történni.
Szintén őszi befejezési határidejű a csapadékvíz elvezető rend
szer fejlesztése. A 100%os uniós támogatással megvalósuló pro

jekt kivitelezési munkái az időjárás függvényében hamarosan
kezdődnek. Elsőként a MirhóGyócsi belvízelvezető csatorna kot
rását végzik el, majd több csapat kezdi meg a zömmel belterületi
gyűjtőutak árokrendszerének felújítását.
A város ivóvízminőségjavító programja megvalósítására a kivite
lező kiválasztásának folyamata a célegyenesbe érkezett. A támo
gató által kijelölt közbeszerzési megfigyelő szakmai jóváhagyása
a napokban várható, melynek meglétét követően, február köze
pén köthetünk a nyertes ajánlattevővel szerződést. Mivel a beru
házáshoz csak elvi engedélyes dokumentációkkal rendelkezünk,
elsőként a vízjogi engedélyezési valamint a kiviteli tervek elkészí
tése a feladata a leendő kivitelezőnek. A tervek szerint az enge
délyköteles munkák nyáron kezdődnek és 2015 tavaszán
fejeződnek be.

Folyamatban lévő vizesberuházások

Balogh József

Gál Róbert



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK

1 1

XVI I I . évf. 1 -2. szám • 201 4. január-február

Iskolánkban Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkal
mából versmondó versenyt rendeztünk. A délután folyamán az al
só tagozatos gyerekek szebbnélszebb szavalatokban
gyönyörködhetett a zsűri és a szép számú közönség. Köszönet a
gyerekeknek és az őket felkészítő felnőtteknek a kellemes délutá
nért!

Házi versmondó verseny2014. január 20.

A 1. és a 3. évfolyam helyezettjei

A 2. és a 4. évfolyam helyezettjei
A verseny helyezettjei:
1. évfolyam
I. Borsos Glória 1.C
II. Zimmermann Dorián 1.C
III. Kiss Gábor János 1.B

Különdíj:
Borsos Viktória 1.C
Bán Szabolcs 1.C

2. évfolyam
I. Kovács Henrietta 2.B

II. Dobi Renáta 2.A
III. Puha Márta 2.A
3. évfolyam
I. Gyetvai Anett 3.B
II. Samu Krisztofer 3.A
III. Parázsó Tünde 3.A
4. évfolyam
I. Bakó Virág 4.B
II. Cseh Csaba 4.A
III. Barabás Sándor 4.A

„Szemeden át a csillagok útján”ZsírosSimon Mária rendhagyó irodalomórájának margójára
„De szép vagy, te apró kis emberke!
Az élet kapuja előtted nyitva áll.
S elmereng az anya gyermeke felett,
Ki tudja vajon az életben mi vár rád?”

(Álomba szenderült a világ)
2014. január 21én a 7., 8. évfolyamos tanulók rendhagyó iroda
lom órán vettek részt.
… rendhagyóe egy magyar óra, amikor a magyar nyelv szépsé
ge, gazdagsága bármikor olvasható, gyakorolható nemcsak a Ma
gyar Kultúra Napján…
… rendhagyóe, hogy a verseken keresztül az élet mindennapjai
ról, feladatairól hallunk, ha azokban az élet ritmusa, üteme, dalla
ma, sokszínűsége cseng vissza…
…rendhagyóe, ha gyermekek szemén rég nem látott csillogást,
koncentrálást tapasztalunk, amikor a mobiltelefon háttérbe szorul,
amikor nincs levélírás órán, amikor a szempárok és a fülek egy

szerre nyílnak meg az élet ritmusára…
… rendhagyóe, verseken keresztül eljuttatni ezeket a gondolato
kat a gyerekeknek, hiszen családanyaként vereseken keresztül
tanítom gyermekemet beszélni…
... rendhagyóe, hogy verseken keresztül megtanulható, megért
hető, hogy miért fontos a család, hogy miért fontos a családtagok
szeretete, tisztelete, az általuk megélhető biztonság…
… rendhagyóe, hogy verseken keresztül kitáguljon a világ, s
érezzem, tudjam, hogy nagyapáink, dédapáink miért szerették ezt
a földet, hazát, melyért az életüket is odaadták…
… rendhagyóe az, amikor a rendhagyó irodalomórán vissza
cseng az, hogy minden óra feladata és célja, hogy gondolkoztas
son, hogy az élet szépsége, kihívása ott legyen előttünk, hogy az
életcélunk, feladatunk megtalálása átvisz minden próbán és adja
meg önbecsülésünket?
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Igen, ezen az esős, ködös januári napon mindezek a gondolatok
fogalmazódtak meg bennem, feladatul adva, hogy a rendhagyó
irodalomóra nem a különleges alkalmak egyike, hanem minden
magyar óra útmutatása, hogy rendhagyó legyen.
Búcsúzóul álljon itt egy újabb vers a költőasszonytól, motivációs
előadótól:

„Sok bölcs ember megírta már,
Hogy az élet szép, és mennyire fáj.

Hogy minden mi körülvesz csak szélkergetés,
Hogy olyan az élet, mint földben a vetés.”

(Egymásra találva)
Kissné Szedlacsek Gizella

magyartanár

December első napjaiban költségvetési forrásból foglalkozási
eszközöket, felnőttek munkavégzését segítő eszközöket,
irodaszert, fénymásolót vásároltunk.
Az eszközök átadásával megvártuk az ünnepi előkészületeket,
így gyermekek és felnőttek egyaránt karácsonyi ajándékként
vették birtokba az újonnan vásárolt eszközöket.
Külső adományként több kilónyi szaloncukor is kerülhetett az
óvoda fenyőfája alá, melyet ezúton is köszönünk az
adományozónak.
A gyerekek már tudták és várták a Városi Karácsony időpontját,
és lelkesen találgatták, kinek milyen meglepetés lesz a
csomagjában.

Karácsonyi ajándék az óvodának és a gyerekeknek

A 3 H Segítő Közhasznú Egyesület adománya a VárosiÖnkormányzati Bölcsődének
Nagy örömünkre 2012ben a 1086 Buda
pest, Magdolna út 34. szám alatti székhe
lyű 3 H Segítő Közhasznú Egyesület
képviselői megkeresték bölcsődénket,
hogy szívesen támogatnának bennünket.
Elmondták, hogy Egyesületük a hátrányos
helyzetű gyermekek megsegítésére gyűjt
és adományoz, az esélyegyenlőség meg

teremtése céljából.
Bölcsődénkbe felvett gyermekek többsége
hátrányos helyzetű, költségvetésünk is
igen szűkös, így nagyon örültünk a felkínált
lehetőségnek.
Megállapodási szerződésünk szerint, elő
zetes egyeztetés után, évente több alka
lommal támogatják bölcsődénket

adományaikkal, illetve pénzösszegekkel.
Kérésünk alapján kaptunk felszerelési esz
közöket, pl.: játszószőnyeget, porszívót,
udvari játékokat (autók, motorok, fűnyíró),
hangot adó játékokat, szerepjátékhoz esz
közöket, rajzeszközöket, babákat, melye
ket nagy örömmel vettek birtokba a
gyerekek.
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2012. évben a Tiszató Strand Nonprofit Kft. vállalta, hogy az
Egyesület által befizetett Abádszalók Tiszató Strand területére
szóló területbérleti díj nettó összegét adomány címén a Bölcsőde
részére, mint az Egyesület adományát átutalja. Az Egyesülettől
kaptunk használt, jó állapotú ruhákat, melyet olcsó ruhaárusítás
keretében értékesítettünk. Az átutalt bérleti díj és a ruhaárusítás
összegéből a két csoportszobánk elhasználódott gyermek aszta
lait és székeit kicseréltük modern, állítható magasságúra, mely

esztétikus és a gyermekek kényelmét szolgálja.
Ezúton szeretnénk hálás köszönetet mondani az Egyesület veze
tőségének és aktivistáiknak, hogy adományaikkal támogatják böl
csődénket, mellyel sok örömet okoznak gyermekeinknek és
hozzájárulnak harmonikus, egészséges fejlődésükhöz.
A további sikeres együttműködés reményében köszönettel az
abádszalóki bölcsőde gyermekei nevében:

Kovács Józsefné

BESZÁMOLÓ A REFORMÁTUS TEMPLOMTETŐFELÚJÍTÁSÁRÓL
2012. július 23án többek között Dr. Faze
kas Sándor miniszter úrnak az alábbiakat
írtam a gyülekezet nevében.
„Július 9én, hétfőn koradélután hatalmas
jégverés söpört végig Abádszalókon. A re
formátus templomtető, és a régi iskola,
mely parókia és ifjúsági tábor egyben, tel
jes hosszúságában a tó felöli oldalról (45m
hosszú) kilyukadt és levert palák helyén
nejlontakaró. A szél szüntelenül, kisebb
nagyobb erővel fúj, szaggatja, esők alkal
mával beázunk mind két helyen. A falak is
jócskán rongálódtak. Kérésünk az, hogy
legyenek segítségünkre erőnket meghala
dó feladat véghezvitelében.”
2013. február 12én írt levelemben azt kel
lett írnom Miniszter úrnak, hogy EOR 13
Pályázat nem nyert befogadást. Templo
munk már akkor nyolc helyen ázott be. Is
tentiszteleteken, egyéni csendességeim
alkalmával szüntelenül arra kértem az
Urat, hogy nyisson „ajtót kérésünknek, hi

szen Övé minden kincses bánya”, Ő a ha
tározott „nemet” is „igenre” tudja
változtatni.
2013. július 17én érkezett az Emberi Erő
források Minisztériuma Egyházi kapcsola
tokért felelős államtitkárságtól levél,
melyben közlik: „örömmel értesítem, hogy
az abádszalóki templom tető helyreállítási
munkálatok céljára –előzetesen benyújtott
kérelme alapján 8.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít." Köszönet a
háttérben szószólónak!
2013. szeptember 2.  november 29. között
folyt a templomtetőn a 4 ÉK. Kft által a
munka. Lelkesedéssel, igen precíz, felelős
ségteljes odaadással végezték feladatukat
a dolgozók. Isten áldása legyen mindnyáju
kon!
Október 29én megérkezett Dr. Bölcskei
Gusztáv püspök úr, a zsinat lelkészi elnö
ke, által kiutalt 2.500.000 Ft. November 14
én számlánkra került a 8.000.000 Ft.

A templomra meghirdettük az adakozást,
melynek végeredménye 380.000 Ft lett.
Érkezett adomány nemcsak reformátusok
tól, de Abádszalók polgáraitól, más telepü
léseken élőktől, de minisztertől is. Itt
mondok köszönetet az adakozóknak az
abádszalóki gyülekezet nevében.
2013. december 9én az utolsó összeg is
kifizetésre került. Advent újra öröm és há
lával teljessé lett számunkra. Csodálato
san szép cseréptetők által mind két
épületünk ékességévé lett településünk
nek.
„Az Isten SZERETET” (I. Jn. 4:8) igével kí
vánok áldott újesztendőt minden Abádsza
lókon élő honfitársamnak a református
egyházközség nevében.

Tisztelettel:
Szűcs M Sándorné
lelkipásztor
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2014. január 1jétől hatályba lép a 2013. évi LXXV. törvénnyel, va
lamint a 197/2013. (VI. 13.) kormányrendelettel módosított önkor
mányzati segélyek kialakításáról szóló jogszabály. Ennek
értelmében a jelenleg még működő átmeneti segély, temetési se
gély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási for
maként megszűnik és egyetlen önkormányzati segéllyé olvad
össze.
A segély célja, hogy a települési önkormányzat képviselőtestülete
a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vala
mint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint segít
séget nyújtson. Segélyben elsősorban azokat a személyeket indo
kolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelent
kező, nem várt többletkiadás (pl: temetés), illetve a családban ne
velkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény példálózó jelleggel sorolja fel azokat az ese
teket, illetve az ezekhez kapcsolódó rendkívüli kiadásokat, melyek

viseléséhez az önkormányzati segély nyújthat segítséget. Ilyen
eset lehet betegség, haláleset, elemi kár, gyermek beiskoláztatá
sa, gyermek fogadásának előkészítése, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése.
A segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható, mely le
het Erzsébet utalvány, élelmiszer, tankönyv és tanszertámogatás,
tandíj, közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának kifi
zetéséhez nyújtott támogatás. A támogatás odaítélésére a szociá
lis törvényben kapott felhatalmazás alapján a képviselőtestület. A
Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
41. §. 4. bekezdésében meghatározott testületi szervekre – képvi
selőtestület bizottsága, polgármester – ruházhatja át.
A Képviselőtestület a rendeletben szabályozott önkormányzati
segélyre, való jogosultság megállapítására, felülvizsgálatára,
megszüntetésére, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igény
bevétele esetére szóló megtérítésének kötelezésére vonatkozó
hatáskörét a polgármesterre ruházta át.
17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati se
gély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználá
sának ellenőrzéséről a www.abadszalok.hu honlapon
megtekinthető.

Átalakul a segélyezésrendszere

Abádszalók Város Képviselőtestületének
2013. december 19i ülésén hozott határozatai — rövidített formában

865/2013. (XII. 19.) számú képviselőtes
tületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzata
2014. évi belső ellenőrzési tervének jó
váhagyásáról
1.) Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Önkormányzat
2014. évi belső ellenőrzési tervét az alábbi
mellékletek szerint jóváhagyja:
1. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
2. KAPACÍTÁS FELMÉRÉS
3. MUNKAIDŐ MÉRLEG
4. KOCKÁZATELEMZÉSEK
2.) A belső ellenőrzési feladatok ellátásá

nak módját illetően úgy dönt, hogy a füg
getlenített belső ellenőrzést 2014. évben is
külső szakértővel, polgári jogi szerződés
keretében látja el.
866/2013. (XII. 19.) számú képviselőtes
tületi határozat:
Tanuszoda létesítésének javaslatáról
Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete javasolja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Kunhegyesi
Tankerülete számára tanuszoda létesítése
céljára a Füzes Kempingben (5241 Abád
szalók, Strand utca 2. hrsz: 3014/1) talál
ható melegített vizű strand felújítását,

fejlesztését.
867/2013. (XII. 19.) számú képviselőtes
tületi határozat:
Bankszámlaszerződések módosításáról
Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete elfogadja az ERSTE
Bank Hungary Zrt. által benyújtott bank
számlaszerződés módosításokat a számla
vezetési díj mértékének és összetételének
változtatásáról a 2014. évi költségvetésé
nek elfogadását követő naptól. A Képvise
lő testület felhatalmazza a polgármestert a
2014. évi költségvetés hatályba lépését kö
vető napon a bankszámla szerződés mó
dosítások aláírására.

Abádszalók Város Képviselőtestületének
2013. december 30i ülésén hozott határozata — rövidített formában

869/2013. (XII. 30.) számú képviselőtes
tületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzata
adósságkonszolidációban való részvé
teléről
1. Abádszalók Város Önkormányzat képvi
selőtestülete kinyilatkoztatja, hogy részt kí

ván venni a Magyarország 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVI
II. törvénye, 2012. december 3. napján el
fogadott CLXXXVII. törvénnyel módosított
8. szakasza (az eredeti tv. 76/C szakasz 8.
bekezdése) alapján az adósságkonszolidá
cióban.

2. A képviselőtestület kijelenti, hogy adós
ságrendezési eljárás alatt nem áll.
3. Az önkormányzat hitelállományának
összege: 597.975.632, Ft.
4. A képviselőtestület felhatalmazza a pol
gármestert, hogy az önkormányzat nevé
ben a szükséges dokumentumokat aláírja.

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

Abádszalók Város Képviselőtestületének
2013. december 2i ülésén hozott határozatai — rövidített formában

z104/2013. (XII. 05) számú képviselőtestületi határozattól  z861/2013. (XII. 05) számú képviselőtestületi határozatig
Tűzifa támogatás odaítéléséről döntött a Képviselőtestület.
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SZÜLETETT:

ELHUNYTAK:
Kontra Károly
Dányi Jánosné Fótos Mária
Fehér János Mihály
Dányi Zsigmondné Tóth Erzsébet
Dr. Dóra Lajosné Vincze Eszter
Bőr János
Kasza Gáborné Kovács Borbála
Kakó Gyuláné Nagy Juliánna
Dányi Mihály

Hirkó Ferenc és Gráczer Mónika:
Juhász Mihály és Lódi Judit:
Langer Arnold és Gazsó Katalin:
Kótai Dávid és Penti Katalin:

Mónika Rebeka
Dominik

Dorina Kiara
Dávid

56
70
61
78
73
64
76
78
72

Értesítjük a lakosságot, hogy Abádszalók Város Képviselő
testülete

2014. február 27én (csütörtökön) du. 18.00 órai kezdettel
a Városháza földszinti nagytermében lakossági

közmeghallgatást tart.
Napirend:
1., Az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

Előadó: Kovács Mihály polgármester, Molnár György
pénzügyi gondnok és Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési
miniszter

2., Tájékoztató a Kunhegyesi Járási Hivatal 2013. évi
működéséről.
Előadó: Páldiné Dr. Ágoston Lívia Hivatalvezető

3., A START Mintaprojektről 2013, illetve 2014. évben.
Előadó: Kasza Gábor alpolgármester

4., Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról.
Előadó: Balogh József főtanácsos

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Abádszalók Város Képviselőtestülete

2014. január 18. és március 14. között a Tiszatavi Ökocentrum
turisztikai látogatóközpont és a Tiszatavi térség települései kö
zött az együttműködést erősítő, szabadidős és egyben szakmai
programsorozatra kerül sor.
A jelzett időszakban a Tiszató térsége településeinek önkor
mányzatai, hivatalai és intézményi dolgozói, vállalkozói, turiszti
kai szolgáltatói – és lakossága – részére lehetőséget
biztosítanak a Tiszatavi Ökocentrum kedvezményes meglátoga
tására.
A jogosult résztvevők számára a belépést az Ökocentrumba
800, Ft árú szakmai jeggyel biztosítják.
A részletes tájékoztató a www.abadszalok.hu honlapon megtalál
ható.

A Tiszató régió településeinek napjai aporoszlói Tiszatavi Ökocentrumban!

Poroszló Község Önkormányzata






