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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

Megkezdődött a belsőfalusi
templom felújítása
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Abádszalók képviselőtestülete 2014. február 27én képviselőtes
tületi üléssel egybekötött közmeghallgatást tartott. A rendezvényt
személyes jelenlétével is megtisztelte Varga Mihály nemzetgazda
sági miniszter úr, dr. Fazekas Sándor miniszter úr, a Vidékfejlesz
tési Minisztérium tárcavezetője, Rentzné Dr. Bezdán Edit főjegyző
asszony, Páldiné Dr. Ágoston Lívia, a Kunhegyesi Járási Hivatal
hivatalvezetője, Földvári Jánosné, a Kunhegyesi Munkaügyi Köz
pont Kirendeltségvezetője, Molnár György pénzügyi gondnok va
lamint Fazekas Szabolcs polgármester úr.

Kovács Mihály polgármester úr beszámolt az önkormányzat pénz
ügyi helyzetéről, a 2010 októberétől eltelt időszakról. Összessé
gében a jelenlegi városvezetés majd’ 775 millió Ft tartozástól
szabadult meg úgy, hogy mindeközben biztosította a város műkö
dőképességét. Polgármester úr ismertette az Abádszalókon meg
valósult és a folyamatban lévő beruházásokat, amelyeknek
összértéke meghaladja az 5,5 milliárd Ftot. Szólt arról is, hogy a
kormányzati döntést követően a város tulajdonába került a Füzes
Camping, amelyért a korábbi időszakban, 1996tól több mint 186
millió Ft összegben kellett a városnak bérleti díjat fizetni. Végeze
tül megköszönte Magyarország Kormányának és személy szerint
Varga Mihály miniszter úrnak és dr. Fazekas Sándor miniszter úr
nak, hogy megteremtették az önkormányzati adósságkonszolidá
ció jogintézményét illetve azt, hogy az adósságkonszolidációval
2014. február 10én valamennyi tartozásától megszabadulhatott
Abádszalók. Ezt a megállapítást erősítette meg felszólalásában
Molnár György pénzügyi gondnok is, aki kiemelte az önkormány
zat szakszerű, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodását.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a polgármesteri beszá
molót követően illetve az abádszalóki eredményeket számba véve
kijelentette, hogy „ilyen településvezetéssel könnyű együtt dolgoz
ni”. Előadásában beszámolt az országos gazdaságpolitikai ered
ményekről, a megyei uniós támogatásokról, az
adósságkonszolidációról és egyéb támogatásokról valamint a
20142020as időszakban rejlő fejlesztési lehetőségekről.

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr a személyes abádszalóki élmé
nyei mellett beszámolt a városunkban és a környező települése
ken, a KözépTiszavidéken és a Nagykunságban végrehajtott
fejlesztésekről. A jövőbeni tervek tekintetében pedig szólt cukor

gyár telepítésének a lehetőségéről illetve, hogy a város vezetősé
gével egyetemben támogatja egy cukorgyárnak az Abádszalókra
történő telepítését.

Páldiné dr. Ágoston Lívia hivatalvezető asszony a 2013. január 1
jén indult járási hivatal feladatköreiről valamint a 2013as eszten
dő tapasztalatairól szólt.

Kasza Gábor alpolgármester a Start közfoglalkoztatási program
projektjeit ismertette és a 2014es esztendő kitűzött céljairól, fel
adatairól számolt be.

A szennyvízberuházás valamint a csapadékvíz elvezető fejleszté
sének aktuális munkálatait ismertette Balogh József főtanácsos,
aki az ivóvízminőségjavító program jelenlegi helyzetét is vázolta.
Lakossági kérdésként megfogalmazódott a temetkezési szolgálta
tással kapcsolatos valamint a turizmus fejlesztésére vonatkozó
kérdés, amelyre a kérdésfeltevők az ülésen választ kaptak. Pozití
vumként fogalmozódott meg, hogy az abádszalóki állandó lako
sok ingyenesen látogathatják a szabadvízi strandot.

Fazekas Szabolcs polgármester úr szólt az abádszalóki cukor
gyár létesítéséről valamint arról, hogy a Tiszatavi templomok út
ján elnevezésű projekt keretében a Pusztatomaji kápolna
helyreállítása 2014 őszére befejeződik.

Az ülés végén Kovács Mihály polgármester úr megköszönte a la
kosoknak a közmeghallgatáson való részvételt.

Közmeghallgatás

Fotó: Dede Géza



2014. március 9én a belsőfalusi templom
kertben a déli harangszóban dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter és Ko
vács Mihály polgármester egy tiszafa ülte
tésével útjára indították a Tiszatavi
templomok útján projekt abádszalóki prog
ramjait.

A szervezők azért a tiszafát választották,
mert egyes példányai akár 2000 évet is
megérnek és így ez a fa lesz hivatott hir
detni Isten dicsőségét valamint azt, hogy a
ma nemzedéke a megörökölt templomot
megőrizte az utókor számára.

A faültetést követően Nt. Szűcs M. Sándor
né református lelkész áldotta meg a tisza
fát. Ezt követően a miniszter úr,
polgármester úr, a járási hivatalvezetők, a
presbitérium tagjai nemzetiszín szalagot
kötöttek a tiszafára.

A belsőfalusi templomból a gyülekezet az
abádi templomba betérve ünnepi istentisz
telet keretében imádkozott a program sike
res megvalósításáért. Igét hirdetett: Nt.
Szűcs M. Sándorné lelkipásztor. A hálaadó
istentiszteletet követően Nagy Dóra szava
latát majd pedig Kovács Mihály polgármes
ter gondolatit hallhatta a gyülekezet.
Ünnepi beszédet dr. Fazekas Sándor vi
dékfejlesztési miniszter, országgyűlési
képviselőjelölt mondott. Kovács Krisztina
kántor orgonajátékával szolgált; az ünnep
ség a Székely Himnusz és a Himnusz
éneklésével zárult.

Kovács Mihály köszöntője

Nagytiszteletű Lelkész Asszony! Tisztelt
Miniszter Úr! Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete nevében tisztelettel kö
szöntöm Önöket a mai ünnepi istentiszte
letünkön!

Régesrég várt ünnepnap a mai alkalom,
hiszen nagyon messziről, rendkívül nehéz

helyzetből indultunk. Az abádszalókiak már
2004ben is gyűjtést szerveztek a belsőfa
lusi templom felújítására, az enyészettől
történő megmentésére.

Sajnos az akkori próbálkozás nem járt si
kerrel. Sőt ezt követően még megrendí
tőbb, kétségbeejtő, gyalázatos helyzet állt
elő. A templom harangját elherdálták, el
adták, az Úr asztalát stihl fűrésszel szab
dalták, feltüzelték.

Azt gondolom, hogy Abádszalók történeté
nek egyik legsötétebb, méltatlan időszaka
volt ez.

Ezt követően, 2010 novemberében a bel
sőfalusi templom homokjában – hiszen
padlózat nem volt – ökumenikus összejö
vetel keretében tettünk hitet amellett, hogy
rendezni fogjuk a templom sorsát. Sikerült
visszaszerezni a harangot is. Azonban a
város megörökölt pénzügyi csődhelyzete
akkor nem tette lehetővé a felújítást. Újabb
csapásként 2012. július 9én a jégverés
ben megsérült az abádi templom valamint
a régi abádi iskola tetőszerkezete is.

Mi ekkor sem adtuk fel a reményt és aho
gyan a város történetének az alakulása is
kedvező irányt vett, úgy a templom felújítá
sára is lehetőséget találtunk a Tiszatavi
templomok útján projekt keretében.

Szimbolikusnak gondolom Abádszalók va
lamint az egyházközség és a belsőfalusi
templom sorsának az alakulását. Mindkét
esetben tátongó gödörből, a mármár lehe
tetlen helyzetből kellett talpra állni.

Úgy vélem, hogy mára hittel, kemény, szi
gorú és következetes munkával sikerült új,
biztonságos, fenntartható pályára állíta
nunk Abádszalók város helyzetét valamint
rendeznünk a templomaink sorsát is. A Jó
isten segítsége mellett hálás köszönettel
adózunk a Nemzeti Ügyek Kormányának
és személy szerint dr. Fazekas Sándor mi
niszter úrnak: hiszen megteremtették az
adósságkonszolidáció jogintézményét,
amellyel Abádszalók kikerült a lehetetlen

pénzügyi csapdából. A pályázati források
nak, támogatásoknak köszönhetően pedig
nem csak az abádszalóki templomok, ha
nem a Tiszatavi térség templomai és val
lási kegyhelyei is megújulhatnak.

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

A mai ünnepi alkalomra Bartalis János ver
sének részletével szeretném megköszönni
mindazoknak az áldozatos munkáját, akik
közreműködnek a templom felújításának
munkálataiban és akik odaadó tevékeny
ségének köszönhetően várostörténeti je
lentőségű felújítások megvalósulhatnak és
Abádszalók törlesztheti történelmi adóssá
gát.

Projektindító istentisztelet Abádszalókon

Mikor fellegek feltornyosultak
és a hullámok összecsaptak fejünk felett.
Mikor a templomok leomlottak
és meghasadott a hegy.
Mikor sötétség borult a világra,
végtelen sötétség
és az égre nem jöttek fel a csillagok,
 mikor a Halál örvényénél álltunk…
Mikor az utolsó kiáltás is elhangzott
Krisztus ajkáról – függve a keresztfán,
utolsót lehelve lelke:
“Éli, Éli! Lama sabaktani!”
Ó, népem, drága népem!
e szörnyű ítéletben,
ez elveszejtő nehéz időben
mindig hitted:
“Isten kezében vagyunk
És ott vagyunk a legbiztosabb helyen.”

Mikor ÉgFöld megszakadt,
FolyókTengerek kiöntöttek,
végig nyargalván sós hullámaikkal
a veszett világon,
mikor megpecsételtetett minden
teremtett állatoknak sorsa ,
Ó, Uram!
mi: árva néped,
árva magyar néped
“Tebenned biztunk eleitől fogva.”

Fotó: Dede Géza, Mészáros János

Kovács Mihály



2014. január 25én került megrendezésre az óvoda jótékonysági
bálja.

Az első bálunkat 1995ben rendeztük. Mikor útjára indítottuk a
rendezvényt, mi magunk sem gondoltuk, hogy két évtizeden át
sikerül „életben tartani” , népszerűvé, sikeressé tenni.

Egyegy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy
emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy
egy kisebb csoport, közösség akarja megmutatni, mire képesek.
Ilyen összefogásnak voltunk részesei immár 9. alkalommal.

Pár év kihagyással az idei bál szervezésébe némi izgatottsággal
kezdtünk, hiszen kissé kockázatos volt ebben a válságos, nehéz
helyzetben bált hirdetni. De Abádszalók lakosai ismét mellénk
álltak, segítséget nyújtva abban, hogy a kitűzött célt közösen
elérjük.

Az eddigi bálok bevételéből nagyon sok vágyunk teljesült:
galériák, tvk, videó lejátszók, sportszerek játékok és még
sorolhatnánk.

A 2010es TÁMOPos pályázat mind két óvoda teljes felújítását,
korszerűsítését jelentette. Miután birtokba vettük
csodapalotáinkat, kiderült, hogy mi hiányzik még – hinták, rollerek
gyermek kerékpárok. Így az idei bál célja az udvari játékok
bővítése lett.

Elmondhatjuk, hogy rendkívül sikeres volt a rendezvényünk,
hiszen a bál bevétele nettó 1.000.000. Ft lett, ami azt jelenti
számunkra, hogy álmunk megvalósulhat.

Külön köszönjük, hogy az est fővédnökei dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter és Kovács Mihály Abádszalók
polgármestere jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, támogatták
rendezvényünk sikerét.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik valamilyen formában
önzetlenül támogatták óvodai alapítványunkat és az abádszalóki
óvodás gyermekeket!

Óvodai jótékonysági bál 2014



A 2013/14es tanévben első ízben indult iskolánkban horgász
szakkör, Pecasuli néven, 4., 5. osztályos tanulók részvételével.
A szakkör elindítását a Tiszatavi Sporthorgász Közhasznú Non
profit Kft. kezdeményezte, támogatta – január végén pedig azzal
az örömhírrel szolgált a tanulóknak , hogy vetélkedővel egybekö
tött kirándulást szerveznek számukra a FeHoVára (21. Fegyver,
horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás). A diákok nagyon lelke
sen készültek a vetélkedőre – hiszen ott számot adhattak a fél év
alatt megismert, megtanult dolgokról, a Tiszatóval, öblítőcsator
nákkal, halakkal, vízpartok élővilágával, horgászattal kapcsolat
ban. Nagyon várták a február 15ét. A reggel hat órai indulás
senkinek nem okozott problémát, de a Budapest felé vezető út
néhány gyereknek nagyon hosszúnak tűnt. Miután megérkeztünk
lepakoltunk és hamarosan kezdődött a verseny 5 csapat részvé
telével (kiskörei, tiszaburai, tiszagyendai és 2 abádszalóki). Az el
méleti feladatsor megoldása után puzzle kirakása és egy nagy
akváriumban magyar őshonos halak felismerése volt a cél. Az
eredményhirdetés az abádszalóki gyerekek számára nagy öröm
volt, hiszen a két csapatunk az 1. és a 2. helyezést szerezte meg.
Ezután szabadprogram következett, szétnéztek a tanulók a kiállí
táson. A fegyverek és a kitömött állatok, csodás agancsok mellett
azonban mégis a horgászati jellegű kiállítás, vásár, bemutató, já
ték jelentették a gyerekek számára a nap fénypontját. Kellemes
élményekkel gazdagodva indultunk délután haza.

Gyerekek véleménye:
„Elmondhatatlanul jó volt, ha tehetném visszamennék.” (Farkas
László 5.a)
„Sok érdekességet láttam, új ismeretekre is szert tettem.” (Hajnal
Márk 5.c)

A FeHoVán jártunk

2014. február 21én nagy izgalommal útra indult Abádszalókról a
Kovács Mihály Általános Iskola 14 tanulója Tiszafüredre, ahol a
Szent Imre Katolikus Általános Iskolában részt vettek gyermeke
ink a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján.

Hosszú és tartalmas felkészülő munka előzte meg az utazást,
amelynek során tanulóink logikai és problémamegoldó képessége
nagy mértékben gazdagodott. A versenyre való készülés során a
sok érdekes, játékos, gondolkodtató feladat közös megoldása vi
dám perceket csempészett a komoly munkálatokba.

A próbatétel előtti feszültséget a tiszafüredi iskola szép játszóte
rén vezették le kicsik és nagyok egyaránt.

A versenyen résztvevő tanulók:
3. évfolyam: Komáromi Bence, Hubai Dániel, Ökrös Máté, Puha
Béla
4. évfolyam: Barabás Sándor, Barabás Zoltán, Czudar Gábor,
Czudar Gréta, Hornácsik Zoltán, Pataki Zsófia
5. évfolyam: Adamecz János, Puha Katalin
6.évfolyam: Máté Bianka,Treml Karolina
Gratulálunk versenyzőinknek és további sok sikert kívánunk elkö
vetkezendő szerepléseikhez. Dóráné Nagy Szilvia

Zrínyi Ilona matematika verseny

Mint, a feltaláló egyik könyvének, úgy ennek az élménybeszámo
lónak is lehet ez a címe.
2014. február 28án iskolánk 3 másodikos tanulója vett részt a
Radosza Sándor (tanító, újságés könyvíró, tévés munkatárs, fel
találó) nevével fémjelzett I. Országos Szóés Számsorkirakó
Versenyen, Maglódon.
Így mesélnek erről a napról kisiskolásaink:
„A maglódi művelődési ház nagyon nagy és szép. Volt ott enniva
ló, víz, sok ember, és tv stáb is. Amikor készültünk, gyakoroltunk,
az nehéz volt, de nekem a versenyen a feladatok könnyűek vol
tak. Első lettem a másodikosok között. Nagyon jó volt a verseny
zés, azon a napon nagyon jól éreztem magam.”
DOBI ÁKOS 2. a

„Amikor először játszottam a gyűrűvel nagyon tetszett,alig akar
tam visszarakni a helyére. Sokat gyakoroltam, de mégis izgultam.
A művelődési ház előtt picit kergettük egymást, aztán bementünk.
Rengeteg ember volt!
A feladatokat könnyen elvégeztem, és II. lettem….és bemondták
a nevem, és jutalmat és oklevelet kaptam…és tévések is voltak.
Amikor jöttünk haza, az autóban szójátékot játszottunk…..és na
gyon jól éreztem magam.”
PUHA MÁRTA 2.a

„Amikor először kezembe vettem a Radosza gyűrűt, akkor már
sejtettem, hogy lesz valami verseny is.
A terem, ahol voltunk, nagy és gyönyörű volt. Volt pogácsa, víz
és rengeteg ember.
Nekem a feladatok nagyon könnyűek voltak, igaz egy picikét las
súbb voltam, mint szoktam. Én nagyon örültem a III. helyezésnek.
Hazafelé az autóban ettem, ittam, nézelődtem és szójátékoztunk.
Ezen a napon nagyon jól éreztem magam.„
VÉGVÁRI BOGLÁRKA 2. a

Azért ismertettem meg az osztályomat ezzel a képességfejlesztő
eszközzel, játékkal, mert sok lehetőséget látok a használatában. A
Radoszagyűrűk (RadoszaRings) számoláshoz, helyesíráshoz, ki
sebb korban pedig a specifikus tanulási zavarok (diszlexia,

„GYEREKSZÁJ I. /GYEREXÁLY 1.”

diszgráfia és diszkalkulia) felismeréséhez használhatók. (Óvodás
korúaknak is készített gyűrűt, ábrákkalrajzokkal.)
Fejlesztik a kézügyességet, a térlátást, a finom motorikus mozgá
sokat, a logikus gondolkodást.

A vetélkedő háziasszonya még az elején megnyugtatott minden
gyermeket és szurkolót, hogy itt csak győzni lehet, a kudarc vagy
a vereség, de még a kiesés is eleve kizárt.
A versenyt a találmány izgalmas, játékos lehetőségei miatt is na
gyon élvezték a gyerekek. Hozzájárult a kellemes hangulathoz a
nyugodt légkör, a szíves vendéglátás is.
Ha hívnak bennünket, máskor is szívesen megyünk.

Trunkóné Kolozsi Zsuzsanna
tanító néni



1985. február 26án születtem Debre
cenben, a szüleim Szolnokon élnek, ahol
én is felnőttem. Szolnokon végeztem a
tanulmányaimat, 19992004ig a Vásár
helyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi
és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű
Tagintézményének Idegenforgalmi sza
kán tanultam, ahol a felsőfokú angol
nyelvvizsgámat is szereztem. Ezután fel
vételt nyertem a Miskolci Egyetem Ál
lam és Jogtudományi Kar Jogász
Szakára, ahol 2009ben megkaptam a

jogdoktori diplomámat. Egyetemi éveim alatt az Európajog iránt
érdeklődtem különösen, jogesetmegoldó versenyen való részvétel
mellett szakdolgozatomat is ebből a témából írtam, az Európai
Unió környezetvédelmi jogának egyes aktuális kérdéseit vizsgál
tam.

Az egyetem után a szívem visszahúzott az Alföldre, Szolnok Me
gyei Jogú Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Osztá
lyán helyezkedtem el, ahol fő feladatomat az önkormányzati
vagyon hasznosításához szükséges szerződésekkel kapcsolatos
munkák képezték. A 2010. évben a JászNagykunSzolnok Me
gyei Rendőrfőkapitányság Hivatalához nyertem felvételt, mint jogi
főelőadó, ahol több, mint három évet töltöttem el. A főkapitányság
működéséhez szükséges intézkedéseket, szabályzatokat, együtt
működési megállapodásokat, szerződéseket készítettem el, de a
normaalkotás mellett külön meghatalmazás alapján munka, illet
ve közigazgatási perekben perképviseletet is elláttam. A főkapi

tányság nemzetközi referenseként a külföldi társszervekkel – a
romániai Máramaros Megyei Rendőrfőkapitányság, illetve a né
metországi Gera Megyei Rendőrfőkapitányság vonatkozásában
– való kapcsolattartás, a vendégfogadások megszervezése is a
munkám részét képezték. A főkapitányság minőségügyi koordiná
toraként a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat is én vé
geztem. A Rendőrségen végzett munkámmal párhuzamosan
2010. és 2013. között a régi iskolám jogi oktatójaként tanítottam
polgári, büntető, munka, alkotmány, és közigazgatási jogot,
mérlegképes könyvelőknek gazdasági jogot, illetve gazdasági in
formatika szakirányon jogi informatikát. A Szolnokon töltött évek
után Kunhegyesen mentem férjhez, a közös jövőnket is ott tervez
zük. A férjem a környék legdinamikusabban fejlődő ügyvédi iro
dáját vezeti, ahol a 2014es évben én is dolgoztam egy rövid
ideig, mint jogi szakreferens az önkormányzati ügyfelek ügyeinek
vitelével voltam megbízva.
Abádszalók mindig közel állt a szívemhez, de az utóbbi egy év
alatt különösen sokat tudtam ide látogatni, akár a nyári időszak
ban strandolni, akár egy rendezvény, koncert, vagy csak egy séta
erejéig. Amellett, hogy a Tiszató szépsége, élővilága lenyűgöz,
nagyon régóta figyelemmel követem a helyi programokat, de most
érezhetem majd csak igazán először kicsit a magaménak is és ez
– egy ilyen népszerű és nagynevű turisztikai célpontot tekintve –
büszkeséggel tölt el.
Megtiszteltetés, hogy ezentúl Abádszalók és a Közös Önkor
mányzati Hivatal révén egyben Tomajmonostora aljegyzője is le
hetek.

Ezúton szeretném megköszönni a bizalmat, hogy engem válasz
tottak erre a szép feladatra és remélem, hogy a szakmai tudá
sommal mindenkor szolgálhatom majd a város érdekeit.

Abádszalók aljegyzője,
Dr. Juhászné Dr. Tóth Zsófia

Országos Máraiprogram
Mint már arról tájékoztattuk a városi honlap olvasóit, könyvtárunk részt vett az országos Máraiprogramban, melynek köszönhetően
közel 300.000, Ft összértékű állománnyal gyarapodunk.
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a könyvcsomag megérkezett és hamarosan már kölcsönözhetőek is lesznek.

Várunk minden olvasót nagyon sok szeretettel!

Dr. Juhászné Dr. Tóth Zsófia



Szépkorúakat köszöntöttünk!
2014. február 14én őszinte szeretettel köszöntötte Kovács Mihály
polgármester úr és Füleki Istvánné az Abádszalóki Remény Gon
dozási Központ vezetője, Dr. Lengyel Boldizsárt, a város nyugal
mazott háziorvosát, Abádszalók díszpolgárát 90. születésnapja
alkalmából.

A mozgalmas életút a gyógyító munka, jelentős társadalmi tevé
kenység után doktor úr az elmúlt éveket visszavonultan családi
környezetben töltötte. Szabadidejét szeretett könyveivel, életél
ményeinek papírra vetésével tölti.
A falusi emberek gyógyítását életcélként kitűző Lengyel doktor a
90. születésnapján nagy meghatódottsággal fogadta a település
részéről történő köszöntő szavakat.

Kedves Doktor Úr!

A település valamennyi lakója nevében születésnapja alkalmából
kívánunk jó egészséget, kívánjuk, hogy az Úristen a mindennap
jaira ragyogtassa szerető sugarát!

Somodóczki Mihályt településünk 95. éves lakóját 2014. február
23án fiánál családi körben köszöntötte Kovács Mihály polgár
mester úr és Füleki Istvánné születésnapja alkalmából.

Mihály bácsi megjárta a világ
háborút, életét tősgyökeresként
településünkön éli.

A mindig életvidám Mihály bá
csi a hosszú életet a dolgos
hétköznapokban, a munka sze
retetében látja. A mai napig
nagy szertettel beszél növényei
ápolásáról, szép kertjéről, virá
gairól, a munka becsületéről.

Kedves Mihály Bácsi!

Településünk lakói nevében kí
vánunk jó egészséget, boldog
napokat családja, unokái köré
ben!

Füleki Istvánné
Abádszalóki Remény Gondozási Központ vezetője

Megújult külsővel kezdtük az idei évet az önkormányzati „Jézus
kánknak” köszönhetően. A legújabb módszerekkel tudjuk az 06
éves korosztályú gyermekek érzékszervi vizsgálatát elvégezni (lá
tás, hallás). Megváltozott külsővel szeretnénk azt, hogy a gyere

kek nagyobb kedvvel közreműködjenek a szűrővizsgálatok során.
A dekorációt ezúton is szeretnénk megköszönni Barkóczi Róbert
apukának, aki falrafestett mesefiguráival nagyon otthonossá és
barátságossá tette tanácsadónkat.

Védőnők

Megújult külsővel a gyermekekért



2014. március 15én 16.00 órakor az
184849es forradalom és szabadságharc
166. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepség a kedvezőtlen, szeles időjárás
miatt a városháza nagytermében került

megrendezésre.

Az ünnepség ökumenikus Istentisztelettel
kezdődött az abádi református templom
ban; igét hirdetett Nt. Szűcs M. Sándorné
lelkész.

Ünnepi beszédet mondott Dr. Fazekas

Sándor vidékfejlesztési miniszter. Az ünne
pi műsorban közreműködtek a Kovács Mi
hály Általános Iskola tanulói, a Hat Szín
Virág Óvoda óvodásai, a Csillaghúr Nép
dalkör.

Az ünnepséget követően a Kossuthszo
bornál koszorúzásra került sor.

Március 15.



2014. március 19én Abádszalókon Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselőjelölt lakossági fórumot tar
tott a rezsicsökkentés eddigi tapasztalatairól és a folytatás lehetőségéről.

A fórum vendége: Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportjának a vezetője volt.

Rezsifórum Abádszalókon

A jövőben is olyan vidékpolitikára van szüksége Magyarország
nak, mely biztosítja a kistelepüléseken élők megélhetését és bol
dogulását  jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter Abádszalók és
Tiszaroff közös ivóvízminőségjavító programjának alapkőletéte
lén, 2014. március 13án,Tiszaroffon.

Fazekas Sándor „lényeges és szükséges” beruházásnak nevezte
a két JászNagykunSzolnok megyei település együttműködésé
vel létrejött projektet. A vidéken lakók is elegendő adót fizetnek
ahhoz, hogy a kisebb önkormányzatok számára önerőből megva
lósíthatatlan fejlesztések hiányzó részét a magyar állam magára
vállalja – tette hozzá.

Rámutatott: az elmúlt négy évhez hasonlóan a jövőben is olyan
vidékpolitikára van szüksége Magyarországnak, mely a helyi
adottságokra építve munkahelyeket teremt és biztosítja a kistele
pülések lakóinak nagyvárosokkal egyenértékű életminőségét.

Kamarás Zsolt polgármester közölte: az Európai Unió és a ma

gyar állam több mint 442 millió forint pályázati forrást biztosított a
félmilliárd forintot meghaladó összköltségű projekthez. A napok
ban kezdődő munkálatok részeként Tiszaroffon és Abádszalókon
is új, mélyfúrású kutat létesítenek, felújítják a vízmű telepeket és
víztornyokat továbbá korszerűsítik és bővítik a víztároló medencé
ket.

Emellett a szakemberek elvégzik az ivóvíz vas, mangán és am
móniummentesítését, valamint összesen mintegy 8 kilométer
hosszon megtisztítják a vezetékhálózatot. A program eredménye
ként a két település vízminősége a legszigorúbb környezetvédel
mi és egészségügyi előírásokat is teljesíti majd.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter gratulált a fejlesz
téshez: személy szerint Kamarás Zsolt és Kovács Mihály polgár
mester uraknak, az őket támogató önkormányzatoknak és
mindkét település lakosságának.

Abádszalók és Tiszaroff közös ivóvízminőségjavító programjának
alapkőletétele

(MTI)



AbádszalókKunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 2014.
március 1jén Kunhegyesen az Ilosvai Varga István Művelődési
Központban tartott lakossági fórumot a beruházással kapcsolato
san.

Szabó András az AbádszalókKunhegyes Közös Szennyvízkezelő
Társulás elnöke, Kunhegyes város polgármestere köszöntötte a
megjelenteket és tájékoztatta a beruházás állásáról a lakosokat
valamint a felmerült kérdésekre is választ adott. Kovács Mihály, a
társulás elnökhelyettese beszámolt arról, hogy Abádszalókon a
csatorna vezetékrendszerének kb. 90%a már a földben van. A
projekt befejezési határideje 2014. december 31.

Ahogyan az esős időjárás miatt az abádszalóki kivitelezéssel kap
csolatosan is felmerültek problémák, úgy ezek a gondok a kunhe
gyesi fórumon is megfogalmazódtak. Mindkét polgármester
felhívta arra a figyelmet, hogy jelenleg csak ideiglenes helyreállí
tások történnek, de a kapubejárók, a járdák használhatóságát biz
tosítani kell. A nyár végére minden út, utca helyreállítása a
lakosság megelégedésére megtörténik.

A rendezvényt személyes jelenlétével is megtisztelte Dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter, akinek az igen jelentős segítsé
gével a beruházás támogatási aránya 82,7%ról 94,9%ra emel
kedett.

„AbádszalókKunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási projektje"
 Lakossági fórum

2014. március 28án került sor a Kovács Mihály Általános és Mű
vészeti Iskola hagyományos Gálaestjére.

Tanulóink színes zenés, táncos, prózai szerepekkel készültek ar
ra, hogy azt est résztvevőit elkápráztassák. Ebben az évben ki
csiknagyok mindannyian bemutatták, melyek azok az értékek és
irányultságok, amiket iskolánk képvisel és közvetít  az általános
műveltségen és a továbbtanulásra való felkészítésen túl.
A több héten át zajló előkészítő munkák során tanulók, szülők, pe
dagógusok közelebb kerülve egymáshoz folytatták kitartó szerve
zőmunkájukat.

Külön megtisztelő iskolánk közössége számára, hogy a tavalyi év
hez hasonlóan rendezvényünk fővédnökségét elvállalta és jelen
létével megtisztelte Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
úr és Kovács Mihály polgármester úr.

Az est bevételét az iskola épületét biztonsági kamerákkal való fel
szerelésére fogjuk felhasználni.
Köszönjük a szervezőknek, a műsorszámok betanításában, az

est lebonyolításában közreműködő pedagógusoknak, a szü
lőknek és támogatóinknak, hogy önzetlen munkájukkal segí
tették az est megrendezését!

Az est programja:

I. felvonás

1. Első évfolyam – ABC
2. 8. osztály – Keringő
3. Dalma Dance – modern tánc
4. Pátria Művészeti Iskola – Dunántúli ugrós
5. Szekeres Zsófia – Okos Zsuzsi című mese
6. 2. a osztály – árnyjáték
7. Réti József – Békési Márta / Táskaleltár című verse

Iskolagála 2014



8. 12. évfolyam hittan csoport –
Teremtéstörténet

9. 3. évfolyam – Kalinka tánc
10. Dalma Dance – modern tánc
11. 5. a osztály – ének / Kowalsky meg a

Vega – Otthon édes otthon
12. Pátria Művészeti Iskola – előképző

II. felvonás

1. 8. osztály – Keringő
2. 7. b + 7. a osztály – Zumba tánc
3. 5. a osztály – Heltai Jenő / Ballada a

három patkányról
4. 5. b osztály – tánc / Martin Garrix –

Animals
5. Burai Krisztina – Párbeszéd
6. Balogh Blanka, Szendrei Tibor –

Nyárádmenti forgatós
7. 7. b osztály – Bayrischer Volkstanz –

lábjáték
8. Puha Kata – Kovács Barbara / A csacsi

című verse
9. Gitárosok
10. Pátria Művészeti Iskola – Kanász tánc

11. 7. a osztály – tánc / Pitbull feat. Kesha 
Timber

12. Pátria Művészeti Iskola – Rábaközi
13. Molnár Dorottya – Zelk Zoltán / A három

nyúl című verse
14. Pátria Művészeti Iskola – Széki sűrű és

ritka tempó
15. Szabó István – Petőfi Sándor / Falu

végén kurta kocsma című verse
16. 5. c osztály – árnyjáték
17. BB duó  szemfényvesztés
18. Pátria Művészeti Iskola – Kis délalföldi



A tavasz beköszöntével folytatódnak a munkálatok IVes számú
öblítőcsatorna melletti "szigeten". Társaságunk munkatársa a
partszakasz egyengetésével előkészíti a talajt a fűmag
elvetéséhez. A képek ismét jól szemléltetik a korábbi állapotokhoz

képest történt változást. Kérjük a területen soron következő
folyamatokkal járó kellemetlenségeket továbbra is fogadják
türelemmel!

www.sporthorgasz.eu

Zajlanak a munkálatok Abádszalókon

Eseménydúsan indult a tavaszi verseny
szezon, három nagyszerű versenyen vett
rész csapatunk. Versenyzőink továbbra is
nagyon szép eredményeket értek el. 2014
ben már nem csak küzdelemben hanem
kata versenyeken (formagyakorlat bemuta
tása) is indulnak versenyzőink, ahol
ugyancsak előkelő helyen végeztek.

Zemplén Kupa Nemzetközi Kyokushin
Karate Verseny Sátoraljaújhely: Hat or
szág, közel háromszáz versenyző. Gál Eri
ka I., Komáromi Bence II., Küzdelem:
Kiss László Dániel I., Gál Ágnes III., Fo
dor Virág II., Kiss László Dániel II., Szabó
Csenge Kata III.

Tokaj Kupa Országos Utánpótlás Baj
nokság 2014. 03. 08. Helyezettjeink:

Küzdelem: Komáromi Bence I., Szabó
Csenge II., Novák Zsolt II., Kiss László Dá
niel III., Ádám Zoltán III., Ratkai Zoltán III.,
Fodor Virág III. Kata/formagyakorlat: Sza
bó Csenge I., Komáromi Bence III., Ádám
Zoltán III.

Domenica Kupa Horvátország.
12 ország 270 versenyző.
A Magyar csapat kilenc aranyat hozott, eb
ből egyet a Szanyi Dojo versenyzője, Sza
bó Zoltán. Klubunk másik versenyzője
Rácz Károly bronzérmet szerzett.

Gratulálunk a harcosainknak és további
sok sikert kívánunk nekik!

Az évzáró egyesületi taggyűlés a tiszafüre
di Hableányban kerül megrendezésre, idő
pontja: 2014. április 5., szombat.
A taggyűlés a karate és a kettlebell szak
osztálynak összevontan kerül megrende
zésre.
Minden egyesületi tag, szülők, családtagok
és támogatóink megjelenésére is számí
tunk!

Karatés hírek

7. kyu



Anyakönyvi
hírek

SZÜLETETT:

ELHUNYTAK:

Lányi Jánosné Bakó Ilona

Molnár István

Gacsal Lajos

Ökrös Lajos

Halas Sándor

Bernáth Sándor

Kakó Lászlóné Balogh Eszter

Földházi Gyuláné Ráczkevei Eszter

Kasza Kálmánné Halász Erzsébet

Kovács Bálintné Darvas Mária

Tarkó László és Gyenes
Gyöngyvirág:

Nagy László és Tóth Ibolya:

Havellant Ferenc és Sáfár Eszter:

Rózsa Csaba és Pónuzs Zita:

Treml Tamás és Bánhalmi Eszter:

Máté Bendegúz

László

Janka Eszter

Csaba Gergely

Tamás

87

66

77

55

45

58

93

78

77

80

Kedves Katolikus Hívek!

Az Egyház a mi megosztott és elanyagiasodott világunkban is
végzi évezredes küldetésének megfelelően a lelkek megmen
téséért folytatott munkáját.

Ma is hirdetjük: Csak Krisztusban van megigazulás és igazi
boldogság.

Szólni kívánunk minden katolikus érzelmű jóhiszemű ember
hez, akik – hitem szerint – még mindig vannak szép számban,
hogy támogassák az egyházunkat anyagilag is.

Az Egyházfenntartói hozzájárulás 3000, Ft évente egy főre,
amit részletekben is lehet fizetni, vagy Lányi Sándornénál (tel.:
06/70 4132466), vagy a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetke
zet Abádszalóki Kirendeltségén a katolikus egyházközség
számlájára.

Támogatásukat köszönöm:

Korózs László s.k.
plébános

Vérvétel Abádszalókon!

Tisztelt Abádszalóki Lakosok!

Az abádszalóki képviselőtestület döntése
alapján, az önkormányzat pénzügyi finan
szírozásával 2014. március 18tól kezdődő
en a vérmintavétel helyben történik meg,
megspórolva ezzel az abádszalóki lakosok
utazási és egyéb költségeit.

A vérvétel helye: Abádszalók Központi Orvosi Rendelő ügyeleti
része.

A vérvétel időpontja: keddi napokon 8.009.00 óra között, a la
borbeutaló átvételekor megbeszélt, kiválasztott kedden (a zsúfolt
ság elkerülése miatt).

Egyes vizsgálatok továbbra is a Tiszafüred Prolaborjában történ
nek szakmai szempontok miatt. ( pl. terheléses vércukor vizsgá
lat ).

Az elrendelt vizsgálatokon kívül mód van egyéb vizsgálatok kéré
sére, erről a helyszínen lehet tájékozódni.



A VIII. Böllérfesztivál 2014.március 8án került megrendezésre a
Füzes Kempingben. A szervezői munkák már két hónappal, a
helyszíni munkálatok pedig három héttel korábban megkezdőd
tek. A víz és elektromos csatlakozások kiépítése, a színpadok, a
kivéreztető karám építése, gereblyézés, ablaktakarítás, általános
nagy tavaszi takarítások ugyanúgy elvégzendő feladatként jelent
keztek, mint a csapatok, és a kereskedők helyének a biztosítása.
A verseny előtti napokban felépült Böllérfalva, és a megfelelő en
gedélyek birtokában vártuk a szombat hajnalt. Két dolog látszik
biztosnak a rendezvénnyel kapcsolatban: hogy pénteken esik az
eső, a másik, hogy a rendezvény napján csodálatos idő fogadja
az idelátogatókat. Idelátogatni pedig érdemes, hiszen a 26 csa
pat, a több mint négyszáz fellépő, Szőke Bandi, a Pátria táncosai,
na és a Cimbaliband olyan fergeteges hangulatot produkáltak,
amelynek héthatáron át kereshetjük hiába a párját. A Nagykun

hús Kft. méltán viseli az Alapító Támogató nevet, hiszen idén is
kitett magáért, elég, ha csak a Terülj, terülj, asztalkám! sátorra
gondolunk, ahol a saját termékek mellett még kocsonyát is kínál
tak a közönségnek. A rekord számú közönség több mint 16 000
kóstoló jegyet vásárolt, és ebből a mennyiségből 1763 db a
JÁSZBÖLLÉREK csapatánál került „lefogyasztásra”, így ők a kö
zönség díjasok. A versenyt a SVÁJCDERZSI csapat nyerte, Kiss
Mihály MALACFOGÓ csapata, és SZÉKELYUDVARHELY előtt. A
legfinomabb pogácsát BOLDOGról hozták el, míg a legzamato
sabb pálinkát is a JÁSZBÖLLÉREK főzik. Nem csak az említett
csapatok kerültek díjazásra, minden résztvevő Nagykunhús aján
dékcsomagot, illetve értékes tárgyakat, utazásokat és pénzdíjat is
kapott.

Köszönet mindenkinek, aki dolgozott a rendezvény sikeréért!

Tiszator 2014

VIDEÓZÁS FELSŐFOKON
Esküvői, családi, születésnapi, ballagási rendezvények.

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