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Tiszató NapjaAbádi Benedekdíjasok Abádszalók, mint díszvendég
Miskolc XXI. Utazási Kiállításán

Ingyenes!
Kedves Olvasó!

Az Abádszalóki Hírnök ingyenes!

Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el!

Tel.: 06/59 355224

email: titkarsag@abadszalok.hu

Átadták Abádszalókon a
Csipkeverők Házát
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Abádszalóki csipke remekek háza nyílt
Régi hagyományai vannak Abádszalókon a csipkeverésnek.
Ezért tartották fontosnak az alapítók – a kezdeményező Má
tyus Irén és Nagy Levente volt –, hogy létrehozzák a város
ban a Csipkeverők Házát.

Méltó szellemi műhely jön létre, mely messziről vonzza majd az
idelátogatókat – mondta Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi
niszter, az abádszalóki Csipkeverők Háza ünnepélyes átadásán.
A vidékfejlesztési miniszter elmondta: az Új Széchenyi Terv kere
tében mintegy 41 millió forint támogatás segítette a helyieket ab
ban, hogy megnyithassa kapuit a több mint 50 millió forintból
létrehozott múzeum és a csipkekészítés oktatásának és tanításá
nak is otthont adó alkotóház.
Ennek érdekében egy régi módos parasztházat újították fel, mely
ben egykor a kántortanító lakott. Ebben kapott helyet az abádi
csipke és a nagykunsági csipke, amely a hazai vert csipke törté
netében különleges helyet foglal el sajátos stílusa miatt. Remélhe
tőleg mihamarabb a Nemzeti Értéktár részévé válnak. A ház
nemcsak bemutatóház lesz, hanem alkalmat ad majd arra, hogy
csipkeverő kurzusokat tartsanak, technikát tanítsanak itt a csipke
verők és természetesen bemutatkozási lehetőség lesz a környék
népművészei számára is – emelte ki dr. Bartha Júlia, a ház művé
szeti vezetője.

Mindezek mellett a csipke remekek újragondolására, akár hasz
nálati tárgyak készítésére is törekszünk – tette hozzá Kovács Mi
hály polgármester. Simonné Esztike néni ennek szellemében már
megalkotta Abádszalók címerét csipkéből.

A tervek szerint a kisgaléria amolyan kitekintő lesz, nemcsak a
csipkeverők, hanem a népművészet más ágában dolgozók és al
kalmasint a vidék egyéb területén alkotók, fotósok kiállítását is be
mutatják, ezzel szolgálva Abádszalók közművelődését. Ebből az
apropóból elsőként épp dr. Bartha Júlia törökországi Hit, hagyo
mány, kultúra című fotókiállításának anyagát mutatják be.

Állandó tárlatként Mátyus Lajosné abádi csipkeverő asszony mű
vei láthatók, az első időszaki tárlata pedig Simon Istvánné Kovács
Eszter abádszalóki népi iparművésznek nyílt az új létesítmény
ben. A napokban rendezett megnyitó ünnepségen mindketten
Abádi Benedekdíjban részesültek.
Az idősebb nemzedék maga a megtestesült szeretet. Büszkén
mesélnek munkásságukról, és bizakodva fordulnak a következő
nemzedék felé. Régen a csipkeverés megélhetési forrást jelentett,
most pedig összekötő kapocs a múlt és a jelen között. Példát
mutat nekünk, hiszen kihangsúlyozza a készítők végtelen, és ki
tartó türelmét. Felemel, hiszen általa mi is egy kicsivel többek le
szünk. Többre sarkall, mert egy kézművesség elsajátítása után
nem fogunk megállni. Még egy kanállal meríteni akarunk az élet
vizéből. Végül, de nem utolsó sorban: díszít. Feldíszít akár egy
kis szobát, akár egy régi parasztházat, és finomságával hangsú
lyozza a textíliák feletti különleges szépségét.
A Csipkeverők Háza otthont ad a csipkéknek és alkotásoknak
egyaránt, és meleg szívvel vár minden olyan kortársat, aki a krea
tivitását akarja kitárni a világ elé, vagy csak egyszerűen tanulni
szeretne.

Az alapítók kérésének megfelelően az Önkormányzat a rendelke
zésére álló eszközökkel segítette a projekt megvalósulását, és a
későbbiekben pedig részt vállal a működtetésben is. Ennek első
állomása, hogy az országban egyedül Abádszalókon a közfoglal
koztatásban résztvevők megtanulhatják a csipkeverés fortélyait.
Az öt hónapos projektben 11 fő vesz részt. A megvalósítást
5,7MFttal támogatta (mely száz százalékos támogatás) a Bel
ügyminisztérium a sikeres pályázatnak köszönhetően.

Átadták Abádszalókon a Csipkeverők Házát



Abádi Bendekdíj átadása az abádszalóki Csipke
verők Házának avatóünnepségén — Kovács Mi
hály polgármester köszöntője

Tisztelt Miniszter Úr! Elnök Úr!
Kedves Vendégeink!

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepélyes, örömteli
alkalmunkon!

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2/2008. számmal az alábbi rendeletet alkotta:

1. §

Abádszalók Város Képviselőtestülete a település kulturális szín

vonalának emelésében, a kulturális és történelmi értékek és ha
gyományok kutatásában és ápolásában, a néprajzi és építészeti
kincs megőrzésében és gyarapításában, valamint a művészetek
bármely ágában nyújtott kimagasló teljesítmények elismerésére
„ABÁDI BENEDEK EMLÉKPLAKETT” kitüntetést alapít.

/1/ „Abádi Benedek emlékplakett” adományozható azoknak, akik
Abádszalók város érdekében:

a.) a település kultúrájának fejlesztésében kiemelkedő tevékeny
séget fejtettek ki,
b.) a kulturális és történelmi értékek ápolásában és kutatásában
jelentőset alkottak,
c.) a néprajzi és honismereti kincs, a hagyományok mentésében
és gondozásában átlagon felüli munkát végeztek,
d.) az építészet és városszépítés területén a megőrzésben és a
gyarapításban magas színvonalon tevékenykedtek,
e.) a művészetek bármely területén városunkhoz köthetően hírne
vet szereztek.

Kedves Vendégeink!

Örömmel jelentem Önöknek, hogy Abádszalók Város Önkormány
zatának Képviselőtestülete 2014. március 30án egyhangúlag ar
ról döntött, hogy Mátyus Lajosné valamint Simon Istvánné részére
a csipkeverés hagyományának megőrzéséért, fennmaradásáért
nyújtott tevékenységükért, munkájuk elismeréseként Abádi Bene
dek Emlékplakettet adományoz.

Az Abádi Bendek Emlékplakettet Györfi Sándor Munkácsy, Med
nyánszkydíjas szobrászművész készítette.



Kedves Vendégink!

Külön öröm számomra, hogy az Abádi Benedek Emlékplakettet Abádi
Bendek születésének 500. évfordulóján és az abádszalóki Csipkeverők
Házának az ünnepélyes megnyitóján adhatjuk át.
Tisztelettel felkérem dr. Fazekas Sándor miniszter urat, a vidékfejlesztési
minisztérium tárcavezetőjét a díjak átadására!

A Tiszató Strand Nonprofit Kft. Házi kom
posztálás Abádszalókon című KEOP
6.2.0/A/1120110221 azonosítószámú pá
lyázata támogatásban részesült, melynek
keretében 270 db komposztáló láda kerül
beszerzésre és az igénylők között térítés
mentesen kiosztásra.

A projekt során a komposztládák beszerzé
sén túl kommunikációs kampány valósul
meg, továbbá tájékoztató csoportfoglalko
zásokat tartunk.
A kommunikációs kampány alapvetőnek a
komposztálási tevékenységről történő tájé
koztatást illetve annak népszerűsítését cé
lozza meg újsághirdetések, rádióspotok,
tájékoztató kiadvány alkalmazásával.
A csoportfoglalkozásokon 1215 fős cso
portok 4560 perces időtartamban tájékoz
tatást kapnak a pályázó szervezetről, a
projekt céljáról, a komposztálás folyamatá
ról, előnyeiről, a létrejövő komposzt hasz
nosításáról illetve lehetőségük van
kérdéseket feltenni a szakmai előadónak. A
foglalkozásokon komposztálási ismerete
ket összefoglaló kiadványok kerülnek át

adásra a résztvevők számára.

A komposztládák átvétele az alábbi feltéte
lekhez kötött:
 nevük, lakcímük és elérhetőségük meg
adása,
 a komposztálási csoportfoglalkozáson va
ló megjelenés,
 együttműködési szerződés aláírása,
 a komposztáló edényzet elszállítása a
résztvevő feladata.

A komposztládára vonatkozó igényét nevé
nek, címének és elérhetőségeinek meg
adásával bejelentheti Kovács Sándornénál
a 06 (59) 535331 telefonszámon, illetve a
Városháza földszinti 7. irodájában.

Komposztálás népszerűsítése Abádszalókon

Balogh József

A Tiszavölgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás valósítja meg
többek között településünkön is a „Vásárhelyi terv továbbfejleszté
séhez kapcsolódó bel és csapadékvíz rendezés JászNagykun
Szolnok megyében I. ütem” című és ÉAOP5.1.2/D3092f2010

0001 azonosítószámú pályázatot, amely Abádszalók esetében
több, mint 400 millió Ft 100%os intenzitású vissza nem térítendő
támogatással rendelkezik.
A projekt bonyolító Szeged Beton Kft. a város több helyszínén
párhuzamosan végzi a 6,5 km zárt, 10,5 km burkolt, illetve 5 km
földmedrű árok felújítását, létesítését. A megvalósítás – nagy
részben a város gyűjtőútjain – műszaki ellenőri felügyelet mellett
történik, tervellenőrök által elfogadott kiviteli tervek alapján.
A kivitelezőnek a teljes beruházást 2014. október végéig kell meg
építenie a közterület teljeskörű, eredeti állapotba történő helyreál
lításával együtt.
Amennyiben a kivitelezéssel kapcsolatban bármely kérdése,
problémája van a kivitelező az Abádi Benedek Művelődési Ház
ban működtet építésvezetői irodát, ahol lehetőség van lakossági
bejelentések megtételére.

Folyamatban a csapadékvízelvezetőrendszer fejlesztés

Balogh József

Kovács Mihály



A Választási Bizottság a JászNagykunSzolnok Megyei 03. szá
mú Országgyűlési Egyéni Választókerület 2014. április 6i válasz
tás egyéni választókerületi eredményét a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 294. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján megállapította. Jogorvoslatot a Ve. 241. § (2) bekezdés
alapján lehet benyújtani.
A 2014. április 6i választás eredményes volt.
A választópolgárok száma összesen: 80 633 fő
A szavazó választópolgárok száma összesen: 45 476 fő
Érvénytelen szavazatok száma: 611 db
Érvényes szavazatok száma: 44 815 db

A szavazatok száma jelöltenként:

A JászNagykunSzolnok Megyei 03. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületben megválasztott országgyűlési
képviselő: Dr. Fazekas Sándor FIDESZ MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Dr. Fazekas Sándor 2014. április 24én Karcagon vette át
országgyűlési képviselői megbízólevelét.

Abádszalókról 2014ben az Összefogás Abádszalókért Egyesület
is jelentkezett A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
akcióhoz, mely ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma!
A program idén immár negyedik alkalommal valósult meg. Az or
szágban 1800 találkozási pontot hoztak létre, melyből az egyik az
Egyesületé volt. Az Egyesület tagjai és a szimpatizánsok 2014.
május 9én pénteken és 10én szombaton vettek részt az orszá
gos szemétszedési akcióban. Két nap is gyűjtöttük a szemetet az
országos munkanap áthelyezés miatt. Volt, aki a szombati munka
napja miatt pénteken végezte az önkéntes munkát, s volt, aki
mindkét nap aktív tudott lenni az akcióban. Az Egyesület által kije

lölt terület, ahol a szemétszedés zajlott, az üdülőterület volt. A
kétnapos munka végén közel negyven zsáknyi szemetet szedtünk
össze! Ez a szám egyrészt mutatja munkánk sikerességét, más
részről viszont azt, hogy elszomorítóan sok szemét volt. Ezúton is
szeretném még egyszer megköszönni az Összefogás Abádszaló
kért Egyesület tagjainak és méginkább a hozzánk csatlakozott
abádszalóki lakosoknak munkáját! Ez egy nagyon nagy eredmény
és siker is, hiszen az eléréséhez mindannyiunk segítségére szük
ség volt! Ezzel nemcsak Abádszalók, tágabb értelemben Magyar
ország megtisztításából vettük ki részünket és környezetünk
tisztán tartásáért tettünk sokat, hanem példát is mutattunk azok
nak, akik még nem csatlakoztak egy ilyen kiemelkedően fontos
eseményhez.

TeSzedd!

Kovácsné Grabecz Erika

Jelölt neve A jelölt
azonosítója

Érvényes
szavazatok

száma

Kapás József
Tóthné Ábrahám Edit
Péntek Ildikó
Málovits Martin Dániel
Kalló Levente
Dr. Lukács László György
Pásztorné Kovács Krisztina
Ozsváth László
Dr. Fazekas Sándor
Dull Krisztián Norbert
Engler Ildikó
Földesné Keresztes Mariann Szilvia
Farkas László
Nagy Gyula

Hirdetmény

204
185
237
210
221
128
296
134
117
140
193
307
156
169

226
263
948
12
85

11511
72

7719
23201

434
20
83

161
80

Dr. Zsembeli József
JászNagykunSzolnok Megyei

03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottság Elnöke

Iskolánkban május 5től május 10ig „Csak
egy Földünk van!” címmel témahetet tartot
tunk. Ezen a héten a tanítási órákon és a
délutáni foglalkozásokon is a környezetvé
delemmel és az újrahasznosítással foglal
koztunk. Online játékokkal tanultunk a
szelektív hulladékgyűjtésről, plakátokat ké
szítettünk, verseket, ismeretterjesztő szö
vegeket olvastunk a természetről. A
legjobb program szerda délután volt. Ekkor

kapott az iskola ajándékba egy PET palack
présgépet a Tűzvirág Egyesülettől (Abád
szalók, Dobó út 6. ), melynek használatát
az Egyesület mentora, Füleki Gábor mutat
ta be. Ő tartott nekünk egy érdekes elő
adást is a környezetvédelemről, majd
csoportmunkával feladatlapokat oldottunk
meg a hallottakról. A témahét zárónapján

pedig az egész iskola részt vett a „Te
Szedd!” Önkéntesen a tiszta Magyarorszá
gért 2014. elnevezésű országos hulladék
gyűjtési akcióban.

Jó érzés volt, hogy valami hasznosat tet
tünk a városunkért, környezetünkért, a
„Csak egy Föld” –ért.

„Csak egy Földünk van !”

7.a osztály



A 2014. március 2729. között
XXI. alkalommal került megrende
zésre a „Menjünk világgá…” Uta
zási Kiállítás Miskolcon, amely
köztudottan ÉszakMagyarország
legnagyobb idegenforgalmi vásá
ra. Ahogy az eddigi években már
megszokott, idén is két díszvendé
ge volt a nagyszabású rendez
vénynek, akiket az átlagosnál egy
kicsit jobban megismerhettek az
utazni vágyó családok és baráti
társaságok.

A rendezvényen közel 100 kiállító
jelent meg és a látogatószám is közel volt az előzetes becslések
alapján ítélt 10 ezer főhöz. Kiállítók közül tiszteletét tette többek
között a teljesség igénye nélkül a Magyar Turizmus Zrt. több régi
ót képviselve, Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület,
Kunmánia Kisújszállás és a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit
Kft.

A külföldi meghívott díszvendég a magyar turisták által is gyakran
látogatott MagasTátra volt Szlovákiából. Településünk, Abádsza
lók pedig, mint hazai díszvendég prezentálhatta a tömegeket von
zó Abádszalóki Nyár 2014 programsorozatát, természeti
vonzerejét és a számos kikapcsolódási lehetőséget a kiállítási
stand mellett.

A desztináció képviselői már több sajtótájékoztatón is részt vettek
az eseményt megelőzően, többek között Miskolcon és Kassán.
Ezeken a helyszíneken sikerrel keltették fel a média munkatársai
nak érdeklődését a Tiszató gyöngyszeme, Abádszalók iránt.

A miskolci Utazási Kiállítás három napig tartott, melyen kiváló le

hetősége nyílt a turisztika szakembereinknek arra, hogy bemutas
sák településünket, régiúj turistákat csábítsanak Abádszalókra
minden korosztályból és olyan szakmai kapcsolatokat építhesse
nek ki, melyek tovább szolgálják városunk népszerűsítését Ma
gyarországon és határain túl egyaránt.

A kiállításon való megjelenést hosszú munka és szervezés előzte
meg annak érdekében, hogy teljes értékű képet nyújthassunk az
érdeklődőknek és minél több ember döntsön Abádszalók mellett
idén nyáron is. Legfőbb célunk, hogy a már 32. éve nagy népsze
rűségnek örvendő programsorozatunkra felhívjuk az utazni vá
gyók figyelmét és ellátogassanak hozzánk, ahol egy extrém
sportokkal fűszerezett, csodálatos ökoturisztikai paradicsomban
tölthetik el nyaralásukat.

Miskolc városa a három napos esemény alatt nem csupán a be
mutatkozni vágyó települések és régiók hosszú sorával várta a
betérőket, hanem olyan programokkal is, mint Takács Nikolas
koncertje, Abádszalóki nyár filmvetítése, gyermekfoglalkoztatás
és ingyenes buszos városnézés Miskolcon. Túlzás nélkül állíthat
juk, hogy mindegyik program nagy sikert aratott a kiállítás helyszí
nén, az ITC székházban (Nemzetközi Kereskedelmi Központ) és
Miskolc belvárosában egyaránt.

Az abádszalóki standnál társkiállítóként jelent meg a Riviéra Ví
zisport és ScreamAdventure Team csapata, akik az aktív kikap
csolódási lehetőségeket népszerűsítették nagy sikerrel.

Bízunk benne, hogy új turistákat köszönthetünk idén nyáron
Abádszalókon és a régi vendégeink is minket választanak nyara
lásuk úti céljaként, hiszen standunk és közreműködő kiállítóink
nagy érdeklődésnek örvendtek a három napos esemény alatt,
ahol sokan csodálták meg városunk által nyújtott komplex kikap
csolódási csomagokat.

Abádszalók, mint díszvendég Miskolc XXI. Utazási Kiállításán

A templom környékén csend van, mintha halálos álmát aludná
örökre. Azonban ittott autó, autók jelennek meg, hol egykét,
vagy több ember száll ki. Kinyitják a lakattal bezárt oldalsó ajtót,
és ki rövidebb ideig, kik hosszabb ideig vannak bent. Presbitérium

határozatot hozott a templombelső kialakításáról: istentiszteleti és
művészeti kultusz helynek képzeli el. A templombelső egyik fele
istentiszteleti helyként fog működni: Úrasztalával, szószékkel és
padokkal, melyek az eredeti elrendezésben, lesznek visszaépítve.
A másik felében kiállító lehetőségeket biztosító, illetve irodalmi,
kamaraszínházi, kamarazenekari előadásokra tenné alkalmassá.
Restaurátornak nem kellett sokáig kutatnia, hogy a karzat oszlo
painak eredeti színezését megtalálja. Megállapította, hogy való
színűleg a fehér, arany szegély szín az 1922es felújításkor került
rá a ”különböző színű indamintára”. A szószék megmaradt hang
fogóján, és különböző pad darabokon is látható. A templom „pla
fonja” égszínkék lehetett eredetileg. Az is meglepetés, hogy az
oldalsó bejárat baloldali ajtófélfája alatt „szégyenkő” darabja lát
ható. Június hónapban kezdik majd a felújítást, mely reménység
szerint szeptemberre befejeződik. Használatba vehetjük majd, de
lesz még belső feladatunk bőven. Továbbra is meghatódottan
vesszük tudomásul, hogy nem álom e templom felújításának
ügye, hanem valóság! Istené legyen a dicsőség érte! És áldja
meg mindazokat, akik hivataluknál fogva szívügyükké tették a „Ti
szatavi templomok” megmentését, felújítását!

BELSŐFALUSI REFORMÁTUS
TEMPLOM

Szűcs M. Sándorné ref. lelkipásztor

Tiszató Strand Nonprofit Kft.



Az 1997. évi XXXI.  Gyermekvédelmi 
törvény a gyermekjóléti szolgáltatás fel
adataként írja elő a gyermek veszélyezte
tettségének megelőzése érdekében a
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rend
szer működtetését. Ezen jelzőrendszer
működtetésének eszközei az év során
megrendezett esetkonferenciák, esetmeg
beszélések, szakmaközi esetmegbeszélé
sek, valamint az éves gyermekvédelmi
tanácskozás, melyet minden év március
31ig meg kell tartania a Gyermekjóléti
Szolgálatnak. A tanácskozás célja, hogy a
szakemberek áttekintsék a településünkön
működő gyermekvédelmi jelzőrendszer
előző évi tevékenységét, valamint javasla
tokat fogalmazzanak meg a működés javí
tására.
Idén, március 25én, jogszabályban meg

határozott meghívottak részvételével került
megrendezésre az éves gyermekvédelmi
tanácskozás a Családsegítő és Gyermek
jóléti Szolgálat épületében.
A rendezvényen megjelent jelzőrendszeri
tagokat és meghívottakat Füleki Istvánné,
az Abádszalók és Térsége Szociális Ön
kormányzati Társulás Abádszalóki Remény
Gondozási Központjának vezetője köszön
tötte, majd felkérte a megjelenteket beszá
molóik megtartására.
Általánosságban elmondható, hogy az
utóbbi időben a családokban jelentkező
problémák bonyolultabbá, összetettebbé
váltak s így megoldásuk különösen szoros
együttműködést kíván a szakemberek ré
széről. Az elmúlt évben a legnagyobb prob
lémák közé sorolhatók a családon belüli
konfliktusok, melyek kihatnak a gyermekek

viselkedésére, magatartására. Továbbra is
problémát jelentenek az igazolatlan iskolai
hiányzások, valamint az általános iskolai
bukások magas száma, az agresszió.
A gyermekeket veszélyeztető problémák a
jelzőrendszer időben történt jelzéseinek
köszönhetően feltárásra kerültek, ezek
megoldására a családgondozó az érintett
családokkal és szakemberekkel együttmű
ködve megoldást kerestek.

A tanácskozás végén Ballagó László,
Abádszalók város jegyzője megköszönte a
gyermekvédelmi területen tevékenykedők
tartalmas beszámolóit, valamint egész év
ben végzett áldozatos munkáját.

Gyermekvédelmi tanácskozás

Fábián Krisztina
családgondozó

2013. november 16án Orbán Viktor miniszterelnök a szolnoki Ví
zilabda Aréna átadásán ismertette az úszással és a vízilabdával
kapcsolatos fejlesztési terveket. Bejelentette: döntés van arról,
hogy hazánk minden járásában lesz uszoda a gyerekek úszások
tatására.

Abádszalók vezetése a fentiek ismeretében nem tétlenkedett: Ko
vács Mihály polgármester megszerezte a kunhegyesi járás telepü
léseinek a támogatását arra vonatkozóan, hogy a járási
tanuszoda Abádszalókon létesüljön. Az elvégzett munka eredmé
nyesnek bizonyult: Magyarország Kormánya a Nemzeti Közneve
lési Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 1086/2014 (II. 29.)
sz. kormányhatározattal döntött tanuszodák, tornatermek, tanter
mek építéséről. Vígh László kormánybiztos úr a határozathozatalt
követően tájékoztatta Kovács Mihály polgármester urat, hogy
Abádszalókon tanuszoda beruházás megvalósítására kerülhet
sor.

A tájékoztatást követően 2014. március 17én, a fővárosban, a
Nemzeti Sportközpontok székházában tartottak egyeztetést az

abádszalóki tanuszoda fejlesztésről, amelyen Kovács Mihály pol
gármester valamint Kasza Gábor alpolgármester képviselte tele
pülésünket. Az egyeztetés értelmében Abádszalókon 25*15
méteres, 190 cm mélységű mozgatható fenekű, feszített víztükrű
fedett uszoda megvalósítása javasolt. A beruházás helyszíne a
Füzes Camping területe, amely ma már a város tulajdonában van.
Az önkormányzat a fejlesztésre vonatkozóan szerződést köt a
Nemzeti Sportközpontokkal, a beruházást követően az új tan
uszodát a Nemzeti Sportközpontok üzemelteti. A beruházás üte
mezése: típusterv elkészülte után azt egyeztetik az
önkormányzattal, majd a kiviteli terv alapján a kivitelező kiválasz
tása közbeszerzési eljárással, ezt követően a terület átadása tör
ténik meg a kivitelező részére.

A tanuszoda beruházást előkészítő együttműködési szerződés
aláírása valamint a beruházási helyszín felmérése, bejárása meg
történt. Bízunk benne, hogy a tervek hamarosan elkészülnek és a
kiemelt beruházás eredményeként gyorsított eljárás keretében
valósulhat meg a tanuszoda építése, amely ideális esetben akár
termálvíz felhasználásával is működhet. Megnyitva ezzel a mele
gített vizű strandfürdőnk üzemeltetésének a lehetőségét is.

Tanuszoda Abádszalókon

A tanuszoda helye a Füzes Campingben



Húsvétra készülődvén kreatív foglalkozást
tartottunk a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál 2014. április 15.én. Felnőt

tek, gyerekek közösen, nagy örömmel és
lelkesen készítették a húsvéti dekorációul
szolgáló alkotásokat, melyeket a foglalko

zás végén hazavihettek.

Húsvéti kreatív

Fábián Krisztina
családgondozó

Április 5én, a Hableány vigadóban tartotta évértékelő közgyűlé
sét az Egészséges Ifjúságért Sport és Mentálhigiéniás Egyesület.
Az Egyesület három éve alakult. Két szakosztálya közül ismer
tebb a kyokushin karate klub, melynek vezetője Szanyi Attila. Az
egyesület elnöke értékelte a 2013ban végzett munkát. Elmondta,
hogy összességében eredményes évet zártunk. A karate szakosz
tály a megszerzett 36 arany, 47 ezüst és 52 bronzéremmel a
legeredményesebb klub lett az országban. Elmondta, hogy 19
versenyző indult versenyeken. A fiatalok számára a közgyűlés
legfontosabb eseménye az volt, amikor átvehették az elmúlt évi
munkáért járó elismeréseket. Oklevelet kapott – 10 sportoló, illet
ve az a 19 karatéka, aki versenyeken vett részt. A pontszámok
alapján, a karate klub legeredményesebb versenyzője Szabó
Csenge lett, második Komáromi Bence, harmadik pedig Fo
dor Virág lett.

A másik szakosztály, a kettlebell másfél éve működik, de már több
településen: Tiszafüreden, Abádszalókon, Egerben és Füzes
abonyban. Ezekben a csoportokban azon kell dolgozni, hogy a
meglévő létszámok növekedjenek.

Az eseményen Kovács Mihály Abádszalók polgármestere is részt
vett. Elmondta, hogy a karatésok több helyi rendezvényen léptek
már fel, gratulált az eddig végzett munkához és a szép eredmé

nyekhez. Bejelentette, hogy egy olyan Leader pályázaton dolgoz
nak, amely segítheti majd az egyesület szakosztályainak
bemutatkozását.

Szabó Sándor, a Generali Biztosító abádszalóki képviselője azt
mondta el, hogy elkészült az a szerződés, amely alapján jelentős
anyagi támogatást fognak nyújtani az egyesület számára.

Április 26án karatésaink újabb versenyen vettek részt Budapes
ten a Nyúl Kupán. A versenyen számos klub ifjú harcosai méret
ték meg erejüket és tudásukat. Versenyzőink nagy küzdelemben
és apróbb sebekkel vívták meg mérkőzéseiket. Ahol ismét kiváló
eredményeket értek el:

Pócs Péter pedig 4. helyezést ért el.

Versenyzőink most készülnek a május 31ei Tadashii kupára és
az azt követő június 7én megrendezésre kerülő Csongrádi Or
szágos Utánpótlás Bajnokságra. Ezzel a versennyel zárul a tava
szi versenyszezon. Ezúton kérjük kedves olvasóinkat szurkoljunk
együtt nekik!

Karate hírek

7.kyu

Aranyérem
 Pócs Barnabás
 Komáromi Bence
 Gál Ágnes
 Szabó Zoltán

Ezüstérem
 Fodor Virág
 Rácz Károly
 Novák Zsolt

Bronzérem
 Gál Erika
 Ratkai Zoltán



A Tiszatónál és környékén jelenleg a legkülönbözőbb területeken
mintegy 35 milliárd forint értékű fejlesztés zajlik, hogy Magyaror
szág legfontosabb ökoturisztikai térsége színvonalasabb szolgál
tatásokkal fogadhassa az ide látogatókat, illetve javuljanak a
helyben lakók életkörülményei  mondta Fazekas Sándor vidékfej
lesztési miniszter, a Nagykunság országgyűlési képviselője 2014.
május 3án Abádszalókon tartott Tiszató Expón tett látogatása
alkalmából az MTInek.

A politikus a beruházások között fontosnak nevezte azokat, ame
lyek a térség gyorsabb és zökkenőmentesebb megközelítését
szolgálják, így például a Tiszafüred és Füzesabony, valamint a
Karcag és Kunmadaras közötti út újjáépítését.

A következő egykét év tervei között szerepel a közlekedési lehe
tőségek bővítéseként a Tiszafüred és Hortobágy közötti, illetve a
Poroszlót Tiszafüreddel összekötő kerékpárút megépítése; az
utóbbi nyomvonala egyedülállóan a Tisza medrének szélén és hi
dakon át vezet majd  tette hozzá. Fazekas Sándor jelezte: a tó
parti fejlesztések sorában Abádszalókon egy pályázat keretében
a kisváros sétányát szeretnék felújítani a hozzá tartozó háttérléte
sítmények korszerűsítésével.

Több településen pedig a strandokat teszik komfortosabbá az ön
kormányzatokkal közösen. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a
Tiszató Magyarország egyik keresett horgászparadicsoma, ezért
a Tiszató Komplex Projekt fejlesztési program keretében egy hal
lépcső is kiépül a vízen.

A Tiszató Expót első alkalommal rendezték meg, május 24. kö
zött, az eseménynek Abádszalók, az Attilaöböl adott otthont. A ví
zi sportokkal és horgászattal foglalkozó tematikus kiállítást
kulturális műsorok, halléfőző fesztivál színesítették.

35 milliárd forint értékű
beruházás zajlik a Tiszatónál

www.kormany.hu

2014. május 1014e között immáron hetedik alkalommal került
megrendezésre a Tiszató Napja rendezvénysorozat. A példaérté
kű összefogás elősegíti a Tiszató fejlődését, segíti az együttgon
dolkodást az élhető Tiszató kialakítására.

A rendezvénysorozat Tiszató Napja konferenciával kezdődött,
amelynek témája a Tiszató vízszintje volt. Ezt szakmai kerekasz
tal beszélgetés követte a Tiszató jövőjéről, a térségi hatású,
20142020 között megvalósuló fejlesztésekről, a biológiai a szú
nyoggyérítés lehetőségeiről valamint a Tiszató térségében meg
valósuló Háztáji Programról. Abádszalókot a konferencián Kovács
Mihály polgármester képviselte.

Május 11én rendezték meg a 7. Intersport Tour de Tiszató kerék
párversenyt és az ezt követő VIP tókerülő kerékpáros túrát. A Ti

szatavat a tóparti települések polgármestereivel
körbekerékpározta Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
és Kovács Sándor, a JászNagykunSzolnok megyei közgyűlés
elnöke is. Abádszalókon, a strandon a delegációt csipkeverők, a
helyi tűzoltóság búvár szakszolgálata, Flyboard bemutató vala
mint a Böllérversenyünk főtámogatójának, a NagykunHús Kft.
nek a termékkínálata várta.

Sajnos a kedvezőtlen időjárás miatt a Tiszatavi vízszintavató vál
tófutás az idei esztendőben elmaradt, azonban az Országos
Rendőrségi Tiszató Körüli Futóbajnokságot megrendezték és hi
vatalosan is elindították a Tiszatavi viharjelzőrendszert.

A rendezvénysorozattal sikerült a Tiszatóra, hazánk legkisebb és
legfiatalabb turisztikai régiójára, de egyben a legkülönlegesebb
vízrajzi és természeti adottsággal rendelkező ökoturisztikai célte
rületére felhívni az országos médiumok figyelmét is.

Tiszató Napja



„Vendég vagy a világban, és ez a világ,
szép vendégfogadó. Van napsugara, vi
ze, pillangója, madara. Van virágja, ren
geteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik.
Igyekezz többet törődni azzal, ami még
a világ szépségeiből csodálatosképpen
magmaradt, az emberiség minden pusz
tításai mellett is.” /Wass Albert/

Április 28án a Föld Napjára készültünk.
Évek óta hagyomány ez már nálunk. A be
lépő egy zöldségféle volt, ami zamatos
szolgálatot teljesített a nap végén, az
uzsonnához. Ezen a délutánon rendhagyó
a nyüzsgés, a csacsogás. A gyerekek első
öröme persze legelőször annak szól, hogy
ezen a napon nem alszunk.

A látvány önmagáért beszél: anyukák,
apukák együtt munkálkodó apróságok,
akik kisgereblyével, kapával szépítik „a
szűkebb életterüket”. Földbe kerülnek a vi
rágmagok, palánták, hogy még sokáig

gyönyörködhessünk bennük. Megtanulják
azt is, hogy szárán a legszebb, s nem le
szakítva a növény.

A délelőtt úgy indult, hogy a sok beszélge
tést tett követte: a Katica csoportos gyere
kek zacskót húztak a kezükre (kesztyűt
helyettesítve) és az óvoda körül, kerítés,
járda, árok, parkoló területén összegyűjtöt
ték a szemetet.

Nagy örömünkre sok apukát is üdvözölhet
tünk, akik be is bizonyították, hogy „az erő
velük van”. Ők tisztították ki a komposztáló
területét, nyírták és nyesték a sövényt, fák
ágait.

Szépen fejlődő konyhakertünkre is ráfért a
gyomlálás. „Anyunak” itt volt a legtöbb se
gítsége, hiszen a kiszedett gyomokat a
gyerekek szívesen hordták a kisvödrök
ben.

Elkészültek a pillangók, ügyességi vetélke
dőt rendeztünk, csupa érdekes kérdések
kel és feladatokkal teli lapocskák kerültek
elő.

A munka után pedig igazán jólesett a finom
uzsonna, pláne, hogy „anyát és apát én
láthattam vendégül”.

Nekünk, óvodásoknak még ezt jelenti a
Föld; nem a szárazföldek és tengerek,
óceánok arányát, nem a légszennyezés
miértjére keressük a megoldást, s nem is
akarjuk megváltani… CSAK KICSIBEN,
ITT A MI BIRODALMUNKAT!

Föld Napja az
óvodában

„Aki értünk annyit, s oly szívesen fárad,
dallal és virággal köszöntjük anyán
kat…”

Minden évben van egy kedves nap, amiről
sohasem feledkezünk meg.

Május első vasárnapján az édesanyákat
ünnepeljük.

Óvodáinkban is hagyomány, hogy minden
csoport köszönti az édesanyákat és a
nagymamákat. A gyermekek mindig szíve
sen készülnek és izgatottan várják a napot,
amikor elmondhatják azt a sok szép verset
és dalt, amit erre az alkalomra tanultak.

Az idén sem volt ez másként! A műsor vé

gén, saját készítésű ajándékkal, süte
ménnyel, virággal leptük meg
vendégeinket. A résztvevők könnyes szem
mel, meghatódva hallgatták végig gyerme
keiket.

Az ünnepségen készült fotók is erről árul
kodnak!

Anyák napja az
óvodában

Csonka Andrásné, GacsalZsoldos Ágnes,
Cica csoport



2014. április 26.án rendezték meg Mezőkövesden a Moderntánc
Kupadöntőt. Délelőtt a kisebbek, a délutáni órákban az idősebb
versenyzők mérhették össze tánctudásukat. Az abádszalóki cso
port jól szerepelt, sikerült a lányoknak több érmet is elhozni.

Kezdőmanó, mini dance  duó kategóriában Bató Sára és Csikos
Liza 2. helyezést, Kezdőmanó, kiscsoportos – dance kategóriá
ban a Vagány Csajok (Áy Krisztina, Kálmán Viktória, Lányi Dóra,
Majoros Gréta, NagyTóth Kata, Pintér Brigitta, Puha Márta) 3.

helyezést, Trió kategóriában pedig Áy Krisztina, NagyTóth Kata
és Puha Márta 1. helyezést ért el.
A délutáni megmérettetésben Serdülő Silver szóló kategóriában
16 versenyző közül Pócsi Zsófia 1., Máté Bianka pedig 8. helye
zést ért el.

Gratulálunk a szép eredményekhez! Sok sikert kívánunk a lá
nyoknak!

Mindannyian köszönjük a felkészítést Csatári Olgának, aki évköz
ben szorgalmas gyakorlásra bírja a kis táncosokat.

2014. június 16tól  július 18ig
ÜGYEL: Központi Óvoda
ZÁRVA: Abádi Óvoda

2014. július 21től  augusztus 22ig
ÜGYEL: Abádi Óvoda
ZÁRVA: Központi Óvoda

2014. augusztus 25től
NYITVA TART: MINDKÉT ÓVODA

HAT SZÍN VIRÁG ÓVODA
2014.

NYÁRI NYITVATARTÁS

Moderntánc Kupadöntő

Fábián Krisztina



Ez év januárjában lehetőség nyílt arra, hogy a tanácsadó felsze
reltségét modernizáljuk. Így került sor néhány irodai bútor, vizsgá
ló és kölcsönbe vihető eszköz beszerzésére.
A 06 éves korú gyermekeknél életkori sajátosságokhoz igazodó,
a betegségek megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizs
gálatokat végzünk. Az orvosi és védőnői szűrés külön történik,
majd a vizsgálatok után a gyermekek testilelkimentális fejlettsé
gét a szakemberek az óvónőkkel karöltve együtt értékelik. Éppen
a szűrés hatékonyságának érdekében ettől az évtől kezdve az or
vosi szűrés az óvodában történik.
Az érzékszervi vizsgálatokat korszerű eszközökkel tudjuk elvé
gezni, eszközeink igazodnak az életkori sajátosságokhoz. A szű
rést az egészségházban végezzük, teljesen gyermekre
szabottan.

Előírt szűrővizsgálatok a következők:

1, 3 és 6 hónapos életkorban:
a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendelle

nességek szűrésére,
b) mozgásszervi vizsgálat, csípőficam szűrése 4 hónapos korig,
c) idegrendszer vizsgálata,
d) rejtettheréjűség vizsgálata,
e) a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata,
f) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hal

lás),
g) testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és táplált

sági állapot értékelése a hazai standardok alapján.

1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente:
a) teljes fizikális vizsgálat,
b) idegrendszer vizsgálata,
c) rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, herék vizsgálata

évente,
d) testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti méré

se), a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai standar
dok alapján,

e) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatar
tásproblémák feltárása,

f) érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelvek
nek megfelelően és a beszédfejlődés vizsgálata,

g) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai
problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoli
osis),

h) vérnyomás mérése 36 éves életkor között.

Védőnői Szolgálat

Bölcsődénkben az elmúlt két hónapban a
férőhely feltöltöttség 100 %os volt, ám a
vírusos megbetegedések és a bárányhim
lős gyermekek miatt jelentős volt a hiány
zás.
A jelenleg felvett 24 gyermekből 9 fizetős,
a többiek ingyenes étkezésben részesül
nek.
Nagy örömünkre elkészült a felújított főző
konyha, már helyben készítik a gyermekek
számára megfelelő ételeket. A gyermek
átadónk így visszanyerte eredeti funkció
ját, mert amíg az átalakítás tartott, addig
melegítő teakonyhaként szolgált.
Ha az időjárás engedi a gyermekek a sza

bad levegőn játszanak: motoroznak, libikó
káznak, labdáznak, rajzolnak stb. A
csoportszobában mondókákkal, énekekkel,
újjfestéssel, ragasztással, színezéssel ké
szültünk a húsvétra, majd az anyák napjá
ra. Tanultunk locsoló és anyák napi
köszöntő versikét.
Boldogan vettük át a patronáló 3H Segítő
Közhasznú Egyesület újabb adományát
április 12én: udvari játékokat és rajzeszkö
zöket kaptunk, bölcsődés gyermekünk Bar
ta Ágika szülei virágpalántákat adtak,
mellyel környezetünket szebbé tették, kö
szönjük szépen az ajándékokat!
Terveink szerint hamarosan helyreállításra
kerül a bölcsőde játszóudvara, ahol majd
vidáman, önfeledten játszhatnak gyerme
keink.

Élet a bölcsődében

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila
születésnapján, április 11én ünneplik. Ebből az alkalomból min
den évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőta
lálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. Így
tettünk mi is a Városi Könyvtárunkban ezen a jeles napon. Hagyo

mányainkhoz híven az óvodásokat láttuk vendégül egy versmon
dótalálkozóra. A szebbnélszebb verseket mi is szerettük volna
nekik megköszönni, így meglepetésként az általános iskola gitá
rosait és énekeseit hívtuk el, akik megzenésített verseket adtak
nekünk elő.

A magyar költészet napja



Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. február 5i ülésén hozott határozata — rövidített formában

8/2014. (II. 5.) számú képviselőtestületi határozat:
A piactéri tulajdonrész megvásárlásáról.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Abádszalók, 1411/1/A hrsz.on bejegyzett üzletnek a végelszámo
lás alatt lévő Kertszövetkezet 5/7 tulajdonrészét az alábbi feltéte
lekkel megvásárolja:
 vételár: 670.000, Ft,
 az adásvételi szerződés elkészíttetése az eladó feladata és költ
sége,
 vételár kiegyenlítése a szerződéskötés után 5 napon belül, át
utalással történik.
A szerződés aláírására a polgármester kap felhatalmazást.

9/2014. (II. 5.) számú képviselőtestületi határozat:
Szilárd burkolatú útépítés terveztetéséről

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az elő
terjesztéshez mellékelt árajánlat figyelembevételével építési en
gedélyeztetéshez megtervezteti az Abádszalók, Tópart utca
Füredi út és a Thököly utca közötti szakaszának szilárd burkolatú
úttá történő megépítését.
A tervezési szerződés aláírására a polgármester kap felhatalma
zást.

10/2014. (II. 5.) számú képviselőtestületi határozat:
A KÉTER Bt. Felszámolója felé történő kezdeményezésről

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Abádszalók, Széchenyi u. 11. sz. (hrsz: 113) alatti ingatlan (mozi
épület) rendezetlen tulajdonjogi helyzetének megoldására kezde
ményezi, hogy meg kell keresni a vevő felszámolóját, mely szerint
az Önkormányzat kéri:
1. Az Önkormányzat tulajdonjogának földhivatali visszajegyezteté
séhez a hozzájárulását adja meg.
2. A tulajdonjog visszajegyzésével egyidejűleg az Önkormányzat
a hitelezői igényét az adóssal szemben a mellékelt nyilatkozattal
visszavonja.

A szükséges dokumentumok aláírására a polgármester kap felha
talmazást.

11/2014. (II. 5.) számú képviselőtestületi határozat:
Az Önkormányzat tulajdonában álló, belvízelvezetést, vagy
öntözést szolgáló csatorna felajánlása üzemeltetésre és
fenntartásra.

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselőtestülete ezen hatá
rozatával felajánlja a területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv
nek az önkormányzat tulajdonában lévő csatornát, vízfolyást,
üzemeltetésre, fenntartásra.

Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. február 27i ülésén hozott határozata — rövidített formában

13/2014. (II. 27.) számú képviselőtestületi határozat:
Komáromi Zoltán képviselő módosító indítványának elfoga
dásáról

Abádszalók Város Képviselőtestülete Komáromi Zoltán képviselő
módosító indítványát elfogadja, mely szerint a költségvetés ne tar
talmazza a képviselőtestületi tiszteletdíjat. Kéri a beterjesztett
költségvetés átdolgozását.

14/2014. (II. 27.) számú képviselőtestületi határozat:
Kovács Mihály polgármester módosító indítványának elfoga
dásáról

Abádszalók Város Képviselőtestülete Kovács Mihály polgármes
ter módosító indítványát elfogadja mely szerint a helyben történő
vérvétel költsége kerüljön beépítésre a költségvetésbe.

16/2014. (II. 27.) számú képviselőtestületi határozat:

Tiszafüredi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez
állásfoglalásról.

Abádszalók Város Képviselőtestülete egyetért Halmai Ferenc r.
alezredes, kapitányságvezetővé történő kinevezésével.

17/2014. (II. 27.) számú képviselőtestületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzata a 20142020as programo
zási időszakban LEADER csoporthoz való csatlakozásáról

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő testülete az EMVA
társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II.
6.) közleménye alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő testület jelen határozattal kinyilvánítja csatlakozási
szándékát Tiszamenti LEADER Közhasznú Egyesülethez a
20142020as programozási időszakra
2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlako
zási szándék aláírására.

Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. március 20i ülésén hozott határozata — rövidített formában

24/2014. (III. 20.) számú Képviselőtestületi határozat
A Tiszatavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társu
lási Megállapodásának felülvizsgálatáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete meg
tárgyalta és jóváhagyta a Tiszatavi Önkormányzatok Társulási
Megállapodását.

25/2014. (III. 20.) számú képviselőtestületi határozat:
A 2014/2015ös óvodai jelentkezések időpontjának meghatá
rozásáról.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „A ne
velési és oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben foglaltak érvényesítése érdekében a

2014/2015es tanévben:
Az óvodai jelentkezések időpontját

Abádszalók esetében 2014. április 23, 24, 25, 28, 29. napjára,
Tiszaderzs esetében 2014. április 23, 24, 25, 28, 29. napjára,
Tiszaörs esetében 2014. április 23, 24, 25, 28, 29. napjára,
Tiszaigar esetében 2014. április 23, 24, 25, 28, 29. napjára,
Nagyiván esetében 2014. április 23, 24, 25, 28, 29. napjára tűzi
ki.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete meg
bízza az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az
óvodai jelentkezések lebonyolításához szükséges intézkedést te
gye meg.



Abádszalók Város Képviselőtestületének

3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről
Abádszalók Város Önkormányzat Képvise
lőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be
kezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megha
tározott feladatkörében eljárva, az Önkor
mányzat 2014. évi költségvetéséről az

alábbi rendeletet alkotja. A rendelet össze
állítása során figyelembe vett jogszabá
lyok: Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvényben megfogalmazott pénzügyigaz
dasági feltételek, a Képviselőtestület
89/2013.(X.31.) számú, az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciójáról elfo
gadott határozatában foglaltak, valamint az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. §.
...
A rendelet teljes terjedelmében megtekint
hető a www.abadszalok.hu honlapon.

Abádszalók, 2014. február 27.

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

Abádszalók Város Képviselőtestületének

4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata
2013. évi válságköltségvetéséről szóló
16/2013.(XII. 20.),13/2013.(XI. 1.),
10/2013.(IX. 04.) rendeletével módosított
3/2013.(III. 14.) rendeletének módosítá
sáról.
Abádszalók Város Képviselőtestülete az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 34 § a valamint az államháztartás
ról szóló törvény végrehajtásáról kiadott a
368/2011.(XII. 31.) Kormány rendeletben
foglaltak alapján az önkormányzat 2013.
évi válságköltségvetését az alábbiak sze
rint módosítja. ...

A rendelet teljes terjedelmében megtekint
hető a www.abadszalok.hu honlapon.

Abádszalók, 2014. április 24.

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

Abádszalók Város Képviselőtestületének

5/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzat 2013.
évi válságköltségvetésének végrehajtá
sáról és pénzmaradványának jóváha
gyásáról.
Abádszalók Város Képviselőtestülete az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 89. és 91. §. rendelkezései alap

ján, figyelembe véve a Helyi Önkormány
zatok adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. törvény előírásait, az önkor
mányzat 2013. évi válságköltségvetésének
végrehajtásáról, valamint a pénzmaradvá
nyának jóváhagyásáról az alábbi rendele
tet alkotja: ...

A rendelet teljes terjedelmében megtekint
hető a www.abadszalok.hu honlapon.

Abádszalók, 2014. április 24.

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

Abádszalók Város Képviselőtestületének

6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjának
megállapításáról
Abádszalók Város Önkormányzata a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

(továbbiakban Szt.) 92. § (1) bekezdése a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
megállapított feladatkörében eljárva rendeli
el: ...

A rendelet teljes terjedelmében megtekint

hető a www.abadszalok.hu honlapon.

Abádszalók, 2014. április 24.

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. április 24i ülésén hozott határozata — rövidített formában

29/2014. (IV. 24.) számú képviselőtestü
leti határozat:
A 2013. évi ellenőrzési jelentés elfoga
dásáról.

Abádszalók Város Képviselőtestülete a
2013. évi ellenőrzési jelentést elfogadja.

30/2014. (IV. 24.) számú képviselőtestü
leti határozat:
A Tiszató Strand Nonprofit Kft. 2013.
évi beszámolójának elfogadásáról.

Abádszalók Város Képviselőtestülete a Ti
szató Strand Nonprofit Kft. 2013. évi be
számolóját elfogadja.

31/2014. (IV. 24.) számú képviselőtestü

leti határozat:
A Tiszató Strand Nonprofit Kft 2014. évi
üzleti tervének elfogadásáról.

Abádszalók Város Képviselőtestülete a Ti
szató Strand Nonprofit Kft 2014. évi üzleti
tervét elfogadja.

32/2014. (IV. 24.) számú képviselőtestü
leti határozat:
Abádszalók Város Önkormányzata köz
beszerzési szabályzatának elfogadásá
ról

Abádszalók Város Önkormányzata közbe
szerzési szabályzatát elfogadja.

33/2014. (IV. 24.) számú képviselőtestü

leti határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának
2014. évi közbeszerzési tervéről

Abádszalók Város Önkormányzata 2014.
évben közbeszerzéseket kíván lefolytatni.

35/2014. (IV. 24.) számú képviselőtestü
leti határozat:
A GLOBÁL Közkereseti Társaság 5241
Abádszalók, Vásártéralj út 17/5. szám
alatti gazdasági társasággal kötendő
szállítási szerződés jóváhagyásáról

Abádszalók Város Képviselőtestülete a
szállítási szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegy
zőt a szerződés aláírására.



Abádszalók Város Képviselőtestületének

7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

A temetőről és a temetkezésről szóló
2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Abádszalók Város Önkormányzata Képvi
selőtestülete a temetőkről és a temetke
zésről szóló 1999. évi XLIII törvény 6. §.
(4) bekezdésében, 41. §. (3) bekezdésé
ben, valamint a 42. §ban kapott felhatal
mazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a., pontjában, a Magyarország
Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §. (1) A rendelet hatálya Abádszalók Vá
ros tulajdonában lévő temetőre és létesít
ményeire, valamint ennek fenntartására és
a temetkezésekkel kapcsolatos tevékeny
ségekre terjed ki.
(2) Abádszalók Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő működő temető az aláb
bi területen fekszik: 0833/5 hrsz., 5 ha
7836 m2 .
(3) A temető megnevezése: Abádszalóki
Köztemető.
(4) A temető fenntartója és egyben üze
meltetője: Abádszalók Város Önkormány
zata.
(5) Temetkezési szertartásra az Önkor
mányzat külön szerződés alapján a ravata
lozó bérbeadásával vállalkozást
megbízhat.
(6) A temető fenntartásainak költségeit az
Önkormányzat biztosítja, a melléklet sze
rinti díjakból és egyéb bevételekből.

A temető használatának rendje

2. §. A temetőben világi és egyházi szertar
tással történő temetés egyaránt lebonyolít
ható.

3. §. (1) A temető nyitvatartási rendje:
április 1től szeptember 30ig 719 óráig,
október 1től március 31ig 817 óráig.
(2) A temetőben csak a 3. §. (1) bekezdés
szerinti nyitvatartási időben lehet tartóz
kodni.
(3) A temetőben 12 éven aluli gyermek
csak külön felügyelettel tartózkodhat.
(4) A temetőbe való belépés és az öntöző
víz használata díjtalan.
(5) Kutyát, vakvezető és rendőrkutya kivé
telével a temetőbe bevinni tilos.
(6) A látogatók gépjárműveiket csak a te
metőn kívüli területen helyezhetik el. A te
metőben tilos gépjárművel közlekedni,
kivéve:
a) temetkezési tevékenységben résztvevő
jármű,
b) a temető üzemeltetéséhez szükséges
jármű,
c) a mozgásában korlátozott személyt
szállító jármű.
(7) Építőanyagot a temetőbe beszállítani,

síremlék építési és bontási munkát meg
kezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani
csak az üzemeltető hozzájárulásával sza
bad. Az építési hulladékot keletkezésétől
számított 3 napon belül el kell szállítani. A
temetőben szakipari munkát végző vállal
kozók kötelesek a temető üzemeltetőjének
megfizetni az általuk felhasznált energia
használati díját.
(8) A temetőn belül sír, és sírhely nyitással
kapcsolatos feladatok kizárólag az üzemel
tető írásbeli hozzájárulásával végezhetőek.

(9) A temetőgondnok legkésőbb a halott át
vételekor a megváltandó sírhelyet kijelöli,
és felügyel a sírásásra.
(10) A köztemetőben nyilvántartókönyvet
és sírbolt könyvet kell vezetni, a törvény
ben meghatározott adatkörrel. A nyilvántar
tásban fel kell tüntetni az előre megváltott
sírhelyek adatait is.

A temetkezési helyek kialakításának
szabályai

4. §. (1) A köztemetőben az alábbi sírhe
lyek kerültek kialakításra:
a) díszsírhelyek
b) egyes sírhelyek
c) kettes sírhelyek
d) gyermek sírhelyek
e) sírboltok, (kripta)
f) földalatti sírboltok
g) urnahely
h) urnafal
(2) A temetőben rendelkezésre álló temeté
si helyek szélessége, hosszúsága:
a) kettős sírhely 2,00 m széles, 2,50 m
hosszú, 2 m mély
b) egyes nagysír 1,50 m széles, 2,50 m
hosszú, 2 m mély
c) gyermeksír 0,70 m széles, 1,30 m
hosszú, 2 m mély
d) urnasírhely 1,20 m széles, 1,20 m
hosszú, 1 m mély
e) a sírhelyek közötti távolság 1,5 m
f) Sírok egymástól való távolsága:
 felnőtt sírnál: 70 cm
 gyermek sírhely: 50 cm
 urnasírhely: 30 cm
(3) A sírhelyek díjait és a vállalkozók által
fizetendő temetőfenntartás díjakat a 2. sz.
melléklet tartalmazza.
a) A sírhely használati joga a temetéstől
számított 25 év.
b) A kettős sírhely használati joga az utolsó
temetéstől számított 25 év, mely hosszab
bítható.
c) Az előre megváltható sírhelyek és sírbol
tok esetén a megváltástól számított 25 év.
d) Az urnasírhely, urnafal használati joga
10 év, mely díjfizetés mellett újabb 10 évre
meghosszabbítható.
e) Sírbolt esetén külön megállapodással 60
év, mely további 60 évre hosszabbítható.
f) Földalatti sírbolt használati joga 25 év,
mely újabb 25 évre hosszabbítható.

g) A díszsírhelyek a temetőnek erre a célra
rendelt tábláin fenntartott sírhelyek, melyet
az önkormányzat a kiváló érdemek elisme
réséül örök temetkezési hely céljára díj
mentesen adományoz.
(4) A temető átrendezése, vagy megszün
tetése esetén az emléksírokat az új parcel
lának vagy a temetőnek erre a célra kijelölt
helyére kell áthelyezni. Az áthelyezés iránt
az önkormányzat intézkedik.
(5) A lejárt használati idejű sírhelyek
hosszabbítás hiányában új sírhelyként ke
zelendők.
(6) A temetkezési helyek elhelyezkedésére
vonatkozó szabályokat ezen rendelet elvá
laszthatatlan részét képező Temető Szabá
lyozási Terv szabályozza. (1. sz. melléklet)
(7) Temetni csak a köztemetőben kijelölt
helyen szabad a rendeletben meghatáro
zott feltételek betartásával.
(8) A megkezdett sírhelysorokban a sírhe
lyek előre nem válthatók meg, kivéve az
erre a célra kijelölt sírhelytáblát.
(9) A köztemetőt sírhelytáblákban és sír
helysorokra és sírhelyekre kell felosztani. A
meglévő terv módosítását a felmerülő igé
nyek szerint el kell készíteni. A táblákat be
tűkkel, a sorokat római számmal, a sírjelet
arab számmal kell jelölni.
(10) A sírhelytáblákban és sírhelysorokban
a temetés az elhalálozás sorrendjében tör
ténhet, kivéve az előre megváltható sír
helytáblát.

Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezé
se, a sírgondozás szabályai

5. §. (1) A temetőben csak a sírok, síremlé
kek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a ke
gyeleti jelleget nem sértő tárgyak,
növények helyezhetők el.
(2) Fát, cserjét a temető területén magán
személy nem ültethet, kivéve a sírra ülte
tett örökzöld, amely teljes kifejlettségében
nem magasabb 3 méternél, és átmérője
nem több 1 méternél.
(3) Kegyeleti tárgyakat, növényeket és
egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, ron
gálni, eltávolítani tilos.
(4) A sírhely gondozása úgy végezgető,
hogy az ne sértse más elhunyt hozzátarto
zójának, illetve a látogatóknak kegyeleti ér
zéseit és ne akadályozza azokat a
sírgondozásba.
(5) A sírhely gondozása során keletkező
hulladékot, nyesedéket az üzemeltető által
kijelölt helyen kell tárolni.
(6) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a ta
lajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

6. §. Ez a rendelet kihirdetését követő na
pon lép hatályba.

Abádszalók, 2014. április 24.

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző



Önkormányzatunk 2014. április 29én tájékoztatót tartott az
idegenforgalmi szálláshely szolgáltatást végző magánszemé
lyek részére. A tájékoztatás fő témája a pénztárgép használattal
összefüggő szabályozás volt, amivel kapcsolatosan az utóbbi idő
ben nagy számban kerestek meg minket a szállásadók. A tanács
talanságot e témában tovább fokozta, hogy a szállásadói
engedéllyel rendelkezők egy része az 5520, másik része az 5590
TEAOR (tevékenységi körök egységes ágazati osztályozási rend
szere) szám alatt van nyilvántartva, bejelentve az adóhatóságnál.
Ebből csak az 5520 TEAOR szám alatti tevékenységre vonatkozik
a pénztárgép használati kötelezettség, az 5590re nem.
Tájékoztatásunk összeállításához első körben az állami adóható
ságtól kértünk állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a településen
folytatott szállásadási tevékenység melyik besorolás alá tartozik,
melyikre vonatkozik a pénztárgép használati kötelezettség, az mi
lyen módon váltható ki.
Az adóhatóság a besorolás tekintetében – hatáskör hiánya miatt 
nem tudott állást foglalni, azt a KSHtól kaptuk meg.
Hangsúlyozzuk, hogy sem az önkormányzatnak, sem a hivatalnak
nem feladata és kötelezettsége ebben a témában hivatalos tájé
koztatást adni. Ezt segítő szándékkal tesszük, a fenti két hatóság
állásfoglalását és saját ismereteinket felhasználva, melyet az
alábbiak szerint adunk közre:

2014. évtől kezdődően az idegenforgalmi célú szálláshely
szolgáltatást végző magánszemélyek pénztárgép használatra
kötelezettek a vonatkozó jogszabályok értelmében. Ebben a
tekintetben  az állásfoglalások alapján – a településen vég
zett tevékenység az 5520 TEAOR szám alá tartozik, így vonat
kozik rá a kötelező a pénztárgép használat. Ezt – a nem
kevés anyagi befektetéssel járó – kötelezettséget ki lehet vál
tani azzal, ha a szállásadó bizonylatolási kötelezettségének –
teljes körűen – számlaadással tesz eleget. (Abban az esetben
is, ha ezt a vendég nem kéri, és nyugta helyett is.) Ennek alapve
tő feltételét  a számla kiállításához szükséges adatok biztosítását
a vendég részéről – a vendégkönyv vezetési kötelezettség bizto
sítja.
Abban az esetben, ha a szállásadó ezt a lehetőséget választja,
választását be kell jelentenie az állami adóhatósághoz (Nem
zeti Adó és Vámhivatal). A bejelentés jogszabály szerinti határ
ideje már lejárt, melyet igazolási kérelem benyújtásával lehet
kimenteni.
A bejelentést követően a kiállított és a vendég részére átadott
számlák adatairól hetente, az adott hetet követő hét csütörtök
napjáig adatszolgáltatást kell teljesítenie, szintén az állami
adóhatósághoz. Nemleges adatszolgáltatást nem kell teljesíteni,
tehát arról a hétről, vagy szezon utáni időszakról, amikor nem volt

vendég nem kell adatlapot küldeni.
Még egy fontos dolog: a vendég részére készült számlán a szál
lásdíj összegén túl az idegenforgalmi adó is szerepeltethető, fel
tüntethető, de lehet róla külön bizonylatot is kiállítani, ami egy
bevételi pénztárbizonylat lehet, de másik számla, esetleg nyugta
semmi esetre sem. Nagyon fontos, hogy az adatszolgáltatásban
viszont csak a szállásdíjat kell szerepeltetni, az idegenforgal
mi adó összegét nem!

A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése kizáró
lag elektronikus úton, az adóhatóság honlapjáról letölthető
nyomtatványokon lehetséges. Ehhez a szállásadónak rendelkez
nie kell ügyfélkapus elérhetőséggel, valamint email címmel.
Ennek létrehozását az okmányirodában lehet kezdeményezni. A
bejelentésre a PTGSZLAB ADATLAP, a heti adatszolgáltatás tel
jesítésére pedig a PTGSZLAA ADATLAP szolgál. Ezeket kell
elektronikusan küldeni.

Az IGAZOLÁSI KÉRELEM nyomtatvány mintát magunk szer
kesztettük, melyet honlapunkon tájékoztatónk mellett talál. Ezt
postai úton kell a NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL 5002 Szolnok
Pf. 53. címre beküldeni.

Összefoglalva a teendőket:
1. Javasoljuk mindenekelőtt ellenőrizni, hogy adóbejelentkezési

adatlapjuk, melyet a tevékenység megkezdését követően küld
tek be az állami adóhatósághoz, milyen TEAOR számot tartal
maz. Amennyiben nem az 5520at, azt módosítani kell az
adóhatóság honlapján található 14T101 bejelentő és változás
bejelentő lapon, mely elektronikusan és postai úton egyaránt
beküldhető, az adóhatóság fent már megjelölt címére.

2. Fel kell keresni az Okmányirodát Kunhegyesen, ügyfélkapu
nyitás céljából.

3. Be kell küldeni a PTGSZLAB ADATLAPOT a teljes körű szám
lázás választásáról, az IGAZOLÁSI KÉRELEMMEL egy időben.

4. Hetente teljesíteni kell a PTGSZLAA ADATLAPON az adatszol
gáltatási kötelezettséget

Tájékoztatjuk még szállásadóinkat, hogy a Tourinform Irodában
dolgozó munkatársaink gyakorlati segítséget adnak ezen fel
adatok végrehajtásában. Javasoljuk, hogy aki önállóan nem tud
ja e kötelezettségeket teljesíteni, nincs számítógépe, nem
szeretne vele foglalkozni, nem ért hozzá, vegye igénybe munka
társaink segítségét az ügyfélkapunyitáshoz, a bejelentkezéshez
és a rendszeres adatszolgáltatáshoz egyaránt. Itt is megtalálható
az IGAZOLÁSI KÉRELEM nyomtatvány. Az iroda telefonszáma:
59/357376

Tájékoztatjuk továbbá szállásadóinkat, hogy a karszalagos
rendszerben és az idegenforgalmi adó összegében nem tör
tént változás.

TÁJÉKOZTATÓ SZÁLLÁSADÓK
RÉSZÉRE

Pál Antalné
irodavezető

2. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A köztemetőben 2014. március 1től alkalmazandó díjtételek

Sírhelyváltás, újraváltás díjai:

 kettős sírhely
 föld alatti sírbolt (kettes)
 egyes sírhely
 föld alatti sírbolt (egyes)
 gyermek sírhely
 rátemetés
 urnás sírhely
 urnafal
 kripta sírhely alapdíj 8 m2ig

minden további négyzetméter
 hozzátartozóra át nem hárítható köztemetés esetén
Temetésenként fizetendő közműdíj
 hozzátartozóra átháríthatatlan köztemetés esetén

3.300
13.400

2.600
8.500
1.700
2.000
3.300
3.300

50.000
5.000

ingyenes
1.700

ingyenes

Díjtétel Ft

A fenntartási hozzájárulás mértéke vállalkozásszerűen
munkát végzők részére 1000, Ft/nap

A díjtételek az ÁFAt tartalmazzák.

A temetkezési, illetve a szertartási díjakat a temetkezési
szolgáltatást végző állapítja meg.



Április 30án tartotta éves közgyülését Abádszalók Város Önkor
mányzati Tűzoltóparancsnoksága.
A rendezvényt Tóth Tibor elnökségi tag, levezető nyitotta meg. Az
eseményen megjelent Kovács Mihály, Abádszalók Város polgár
mestere, Lévai Kálmán tűzoltó ezredes, a JászNagykunSzolnok
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi kirendeltségének
vezetője, Juhász Sándor tűzoltó alezredes a Tiszafüredi Hivatá
sos Állami Tűzoltóság parancsnoka.
A közgyűlésen Oláh Imre parancsnok adott számot a 2013 év
szakmai tevékenységről, a tűzoltóság 2013 évi gazdálkodásáról,
valamint előterjesztette a tűzoltóság 2014 évi költségvetését.
A szakmai beszámoló bevezetőjében elhangzott, hogy 2010 óta a
katasztrófavédelmen belül lezajló, szinte folyamatosnak mondha
tó változások a város tűzoltóságának munkáját több területen is
váltakozó előjellel érintették. Ami változatlan maradt, az a helyi
tűzoltóság belső irányítási rendszere. Vagyis a tűzoltóság köztes
tületének szervezeti életét továbbra is az elnökség, a szakmai te
vékenységet a parancsnokság irányítja.
A tűzoltóságnál 4 fő rendelkezik tűzoltásvezető jogosultsággal.
Vezetői értekezletekre a hónap első szerdai napján kerül sor,
amelyet a parancsnok tart a tűzoltás vezetők részére. Itt kerülnek
meghatározásra többek között a következő hónap vezetői szintű
feladatai, illetve egyeztetésre a tűzoltásvezető tárgyhavi készenlé
ti szolgálatának beosztása.
A tűzoltóság személyi állományát érintő felkészülési, illetve más ,
aktuális feladatokat a parancsnok hetente egy alkalommal – min
dig szerdai napon  heti eligazítás formájában közli. Ez alkalom
mal kerülnek napirendre az elmúlt hét tevékenységének, a
korábban meghatározott feladatok végrehajtásának értékelése,
kérelmek (szabadság, településről eltávozás, stb), illetve más be
jelentések, felvetések ismertetése.
A tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtásáról a pa
rancsnok elmondta, hogy az, a nagy gyakorlattal rendelkező, fo
lyamatosan képzett helyi tűzoltók számára tulajdonképpen
rutinszerű tevékenység volt. 2013 évben 56 esetben került sor a
tűzoltók bevetésére, amely a 2012es évhez viszonyítva több mint
50 %os csökkenést mutat Ez abból ered, hogy szerencsére elke
rülték a térséget az elemi károk, ár és belvizek. A tűzesetek döntő
hányada külterületen, ismeretlen okból bekövetkező, általában a
kiérkezési idő rövidsége miatt korai fázisú, vagyis aránylag kisebb
(0,1 2 ha) kiterjedésű tarló, avar, aljnövényzet tűz volt. Veszélyt
általában más haszonnövények, erdő, esetleg lakóövezet, közút,
vasút közelsége miatt jelentettek. A megyei művelet irányítás há
rom esetben riasztotta műveleti körzeten kívüli segítségnyújtásra
az egységet. A bevetések számarányában a műszaki mentési fel
adatok voltak többségben.
Az önkéntesek megbízhatóan, tervezhetően adták a készenléti
szolgálatot, illetve vettek részt a feladatokban.
A tűzoltóság nyilvántartott tűzoltói létszáma 19 fő, de 2013 évben
a bevetésekben 16 fő vett részt. Ebből 7 főfoglalkozásba, 1 fő
mellékállásban 8 önkéntes állományúként vett részt. A munkale
hetőségek szűkössége miatt 3 önkéntes elhagyta a települést,
rájuk sajnos nem számolhattak.
A heti kiképzési, oktatási feladatok végrehajtása során az elsődle
ges működési körzetükben – Abádszalók, Tiszabura, Tiszaderzs –
nagyvalószínűséggel előforduló káresetek elhárításakor alkalmaz
ható ismeretek bővítését tartották elsődlegesnek.
Az elmúlt évben 4 helyismereti, 4 szituációs begyakorló és 2 el
lenőrző gyakorlat végrehajtására került sor.
Ebből 3 alkalommal Tiszafüred állami tűzoltóságával közös gya
korlat került lebonyolításra.
Szimulációs eszközökkel igyekeztek hangsúlyt fektetni a valósá
goshoz közelítő szituációk, körülmények közötti gyakorlásra. (füst
gép, akadályok beépítése a helységekben, stb.)
A technikai felszereltség színvonala maximálisan megfelelt az el
várásoknak. Az 1. szerkén funkcionáló RENAULT Midlum 4000
(2007ben gyártott) gépjárműfecskendő maradéktalanul biztosítja
az alapfeladataik végrehajtásának feltételeit. Felszereltsége teljes

mértékben megfelel a vonatkozó rendeletnek. A 2004ben felújí
tott STEYR RB 4000 típusú tűzoltó jármű tartalékként a működés
biztonságát szolgálja, de ha szükség volt rá, vízszállítóként is
igénybevételre került.
Rendelkeznek egy ügyintézési feladatokra szolgáló Ford Tr. típu
sú gépjárművel, valamint 1 db BWA 4.4 , Honda motorral szerelt
kishajóval. A rendelkezésre álló búváregység a jogszabályi kör
nyezet tisztázatlansága miatt nem került bevetésre.
A személyi állomány részére folyamatosan rendelkezésre álltak a
szükséges egyéni védőeszközök, ha indokolt volt, meghibásodás
esetén a tartalék készletből azonnali pótlásra került sor.
A pénzügyi beszámolóban a parancsnok szólt arról , hogy a saját
egyéb bevétel 655.344 forint, a Belügyminisztérium támogatása
24.631.373 forint volt, amelynek felhasználását részletekbe me
nően, szinte forintra ismertette.
Végül, mint parancsnok, minden tűzoltónak megköszönte azt,
hogy a napi készenléti feladatokban, és ha szükség volt rá a tűz
oltásoknál, műszaki mentési feladatoknál fegyelmezetten, legjobb
tudásuk szerint hajtották végre a kapott utasításokat 2013 évben
is.

Ezt követően a 2014 évi költségvetés számadatainak ismerteté
sére került sor. A parancsnok elmondta, hogy a parlament által
elfogadott 2014 évi költségvetési törvény alapján Abádszalóki
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 27.677.280 forint BM. tá
mogatással, valamint az Abádszalók Város képviselő testülete ál
tal hozott döntés alapján 1.400.000 Ft önkormányzati
támogatással, továbbá 640.000 Ft előző évi maradvánnyal szá
molhat. Ez a bázishoz (2013 év) viszonyítva lényeges növekedést
tartalmaz. Részletesen ismertette a várható kiadási tételeket.
Ezek között kiemelve azt a körülményt, hogy a bevételek növeke
désének pozitív hatásaként tűzoltók ez évben 10 %os bérfejlesz
tésben részesülnek.
A beszámolók és a költségvetési számok ismertetését követően
Kovács Mihály polgármester emelkedett szólásra, és méltatta, il
letve megköszönte a tűzoltók munkáját. Elmondta, hogy számára
külön öröm, hogy 2009 óta most került a helyi önkormányzat
olyan pénzügyi helyzetbe, hogy a tűzoltóknak pénzben támoga
tást tudjon nyújtani. Ez is azt mutatja, hogy a tűzoltók tevékenysé
gét elismeri és támogatandónak tartja a helyi önkormányzat.
Ezt követően Juhász Sándor alezredes beszélt elismerően a Ti
szafüredi és az Abádszalóki tűzoltók együttműködéséről. Kitért ar
ra, hogy mint ellenőrző elöljáró, a havonta rendszeres
ellenőrzések alkalmával egyszer sem talált azonnali intézkedésre
okot adó hiányosságot.
Lévai Kálmán ezredes, mint a szakmai felügyelet vezetője – rész
letekbe menően elemezve a beszámolóban elhangzottakat  érté
kelte a helyi tűzoltók munkáját. Az értékelést azzal zárta, hogy az
Abádszalóki tűzoltóság, mint a térségben elsőként kiérkező egy
ség, maradéktalanul teljesítette az alaprendeltetésből adódó fel
adatait, amiért ő, mint kirendeltségvezető gratulál és köszönetet
mond.

A 2013 évi beszámolókat, és a 2014 évi költségvetési tervet a
közgyűlés elfogadta.

Végül Tóth Tibor elnökségi tag  bezárva a közgyűlést  adta ki a
parancsot, ……Jó étvágyat a vacsorához!

Tűzoltó hírek 2014…

Oláh Imre



Számviteli beszámoló:
Induló vagyon összesen: 2013.01.01.: 612.289,04 Ft
Bankszámla 2013. évi záró egyenleg: 498.573,00 Ft
Pénztár 2013. évi záró egyenleg: 9.467,04 Ft
Záró pénzkészlet összesen: 2013.12.31.: 508.040,04 Ft

Bevételek
SZJA 1 %a: 0 Ft
Kamat: 239,00 Ft
Összesen: 239,00 Ft

Kiadások
Leader egyesület tagsági díja: 12.000,00 Ft
Banki jutalék ktg.; zárlati díj terhelés – Tak.Szöv.: 2.504,00 Ft
APEH posta költség: 1.395,00 Ft
Nyomtatvány beszerzés: 10.099,00 Ft
Vasaló, vásárlás: 5.490,00 Ft
Fűtő ventilátor beszerzés: 8.000,00 Ft
Kávéfőző vásárlása: 7.680,00 Ft
Kerti bútor beszerzése: 57.320,00 Ft
Összesen: 104.488,00 Ft

A közhasznú célú működésre kapott támogatás, a SZJA 1 %a
sajnos nulla forint, az előző évekhez képest.
Az alapítvány magánszemélytől nem kapott támogatást.

Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

• Az alapítvány működési területe a Gondozási Központ, mely in

tézmény a Polgármesteri Hivatal tulajdona.
• Az alapítvány célja:
• A Gondozási Központ idős gondozottjainak életkörülményeinek

javítása,
• A fenti cél elérése érdekében az alapítvány bázisának növelé

se, szakmai eszközének javítása,
• A magasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása,
• A Gondozási Központ helyiségeinek, bútorzatának és felszere

lésének javítása, esztétikus lakókörnyezet létrehozása,
• A lakók kulturált szabadidő eltöltésének biztosítása, kirándulá

sok szervezése,
• Társintézmények felkutatása, kapcsolattartás biztosítása.

• Az alapítványnak fizetett alkalmazottjai nincsenek. A vezető tiszt
séget betöltő személyek társadalmi munkában, szabadidejük ter
hére végzik tevékenységüket.
• Az alapítványi vagyonnal való gazdálkodást a 4 tagú kuratórium
kezeli és gondozza a kuratórium Szervezeti és Működési Sza
bályzatban foglaltak szerint.
• Adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk határidőn
belül (KSH, APEH).
• Tartozása nincs a Vám és Pénzügyőrség, Állami adóhatóság,
Önkormányzati adóhatóság, Illetékhivatal, és egyéb szervezet fe
lé.
• Közüzemi költségei nincsenek.
• Hitelállománya nincs alapítványunknak.
• A SZJA 1 % felajánlás fogadására propaganda tevékenységet
végez.

Közhasznúsági jelentés 2013 év
Abádszalók Borostyán Szociális Alapítvány

(Abádszalók, Kossuth L. út 6/B.)
Adószáma: 18830479116

Abádszalók, 2014. január 02.

Közalapítvány Kuratóriuma

2014. május 11 én Budapesten , a Műszaki Egyetemen rendez
ték meg a LONDON BRIDGE angol nyelvi verseny ORSZÁGOS
döntőjét. A Kovács Mihály Általános Iskolából 4 diák jutott be, akik
hónapok óta nagynagy szorgalommal és kitartással készültek a
megmérettetésre. Köztük volt az én fiam is! Büszke voltam rá,
közben féltettem is a kudarctól, hisz anya vagyok. Attila szépen
vette az akadályokat, szinte minden délutánt a versenyre való fel
készüléssel töltött az iskolai feladatok mellett.
A sok munka meghozta eredményét! Az abádszalóki gyerekek na
gyon szép eredménnyel büszkélkedhetnek:

KALITA NÓRA 7.b. osztályos tanuló 3.
CSIKOS ATTILA 6.a. osztályos tanuló 4.
NAGY IBOLYA 7.a. osztályos tanuló 5.
BALOGH BLANKA 8.a. osztályos tanuló 6. helyezést ért el.

„Nagyon megörültem, mikor megtudtam, hogy bejutottam a dön
tőbe. Marika néni segítségével, a lányokkal együtt rengeteg fel
adatot átnéztünk és megoldottunk. A versenyen nem nagyon
izgultam, inkább utána, hogy mit rontottam el. Felejthetetlen él
mény volt számomra az első ilyen versenyem!”

Ennek örömére a gyerekek „Bu
bi” mobilkerékpárra pattantak,
igaz, csak a fotó kedvéért.
Délutánra megnyugodva, felfoko
zott, vidám hangulatban indul
tunk hazafelé.
A szülők és a gyerekek nevében
köszönjük szépen SÁFÁR MÁ
RIA tanár néninek lelkiismeretes
munkáját és odaadó segítségét,
türelmét!! A gyerekeknek pedig
szívből gratulálok és további sok
sikert kívánok!
Köszönjük polgármester úrnak,
hogy biztosította a versenyre va
ló utazást!

ORSZÁGOS ANGOL DÖNTŐSÖK SIKEREI

Csikos Attila 6.a.

Csikosné Nagy Éva szülő



2014. május 20án reggel emlékeztünk meg iskolánk névadójáról,
Kovács Mihályról, aki nem csupán művészi pályájával, de életével
is kitűnő példa a művészsorsra. Életének főbb fejezeteit áttekintve
ráismerhetünk erre.

Kovács Mihály itt született Abádszalókon 1818. július 25én, s bár
földműves családból származott, szerencsére fölfedezték tehetsé
gét. A kunhegyesi gimnáziumban tanára, Daróczi Bálint, majd a
jómódú Orczi László báró vették a szárnyaik alá.

Pest után 1835ben a bécsi akadémiára került, ahol a tájképfesté
szeti és a történeti festészeti szakosztály növendéke lett.

Bécsi tanulmányait 1841ben tüdőbaja miatt kellett megszakíta
nia. Nehézkes lábadozása miatt pártfogója Itáliába küldte gyó
gyulni, ő azonban ott sem tétlenkedett. A sors úgy akarta, hogy
megismerje Markó Károly tájképfestőt, akiben festőnk mesterére
lelt. Szakmai tudása tovább fejlődhetett. Számtalan várost bejár
tak, s ő a hallhatatlanok műveit tanulmányozta.

Az 1848as magyar forradalom hírére a művészek sietve hagyták
ott tanulmányaikat, hogy hazájukban, hazájukkal vívják a küzdel
met.

Pest után Egerben telepedett
le, melyet akkor kis magyar
Rómának is neveztek Itt is
merkedett meg a költőpappal
Tárkányi Bélával, aki egész
későbbi életének és pályájá
nak vezérlő csillaga volt.
Rendkívül sok megbízást
szerzett a számára, melyek
kel a megélhetést és a sikere
ket is biztosította. Állandó és
őszinte levelezésük bátorítás
volt a festő számára, hisz
szemléletükben, művészi sze
retetükben testvéri szeretet
élt.

Ebben az időszakban önarc
képeinek sorát festette meg.

1863ban ismét útnak indult, hogy néhány francia és spanyol vá
rost és műalkotásaikat tanulmányozza. Egy véletlen folytán ismer
kedett meg Petra de Castro y Blanco festőnővel, akivel egymásba

szerettek, majd ’67 májusá
ban házasságot is kötöttek.
Felesége tehetségben alul
múlta őt, azonban műveltsé
gével, kitűnő ízlésével és
hűségével kitűnő társává vált.

Az újabb utazgatások nem
tettek jót festőnk egészségé
nek, azonban betegen is ren
díthetetlenül dolgozott tovább.
Végül 1877ben végleg Pest
re költöztek.

1886ban Tárkányi Béla meg
halt, s ez nagyon megviselte
a festőt. Az elmagányosodott
öreg művész egyre többet
gondolt a halálra. Utolsó évei

ben visszatért Egerbe, hogy felkeresse barátait. A műhelyében őr
zött összegyűjtött képeit az Egri Képtárnak adományozta.

1892. augusztus 3án Kovács Mihály meghalt. Hamvai ma Eger
ben a hatvani temetőben nyugszanak. A felesége hagyatéka egy
részét a Nemzeti Múzeum Képtárának adományozta, 103 műve
az Egri Érseki Líceum képtárába került.

Névadónk egész életén át alkotott, szorgalommal és alázattal
művelte hivatását, s ez követendő példa lehetne bármelyikőnk
számára. Alkotásai és életének dicsősége felemelték őt a hallha
tatlanok közé.

Megemlékezés névadónkról

Pálfi Veronika tanárnő



Az Axel SpringerBudapest Kiadói Kft. "Sportolj és táplálkozz
okosan!" címmel pályázatot hirdetett iskolai osztályok részére.

A pályázat benyújtásának ötletét nagy örömmel vittem be lányom
osztályába. A tanító néni, Pokorádi Gáspárné Marika és a gyere
kek is nagy lelkesedéssel fogadták; így a 2. b. osztállyal mi is be
neveztünk.

A beküldés után néhány héttel kaptuk a hírt: sikerült az országos
pályázaton az 1. helyet megszereznünk! Jutalmunk egy Topicári
umba szervezett kalandtúra, valamint a Lidl 100.000 Ftos vásár
lási utalványa.

A jutalom útra május 29.én került sor. A fogadtatás, az ellátás, a
programok csodálatosak voltak: nem csupán előadást hallhattunk
a cápákról, de reggeli közben megcsodálhattuk ezeket a különle
ges élőlényeket. És hogy milyen programokban volt még ré
szünk? Reggeli után végigvezettek minket az egész
víziállatkertben. Jártunk "esőerdőben", simogattunk ráját és
agámát, lógott a nyakunkban kígyó. Kaptunk finom ebédet, majd
testedzés gyanánt egy játszóházba vittek minket, ahol kedvünkre
"tombolhattunk".

A programot a látványos cápaetetés, ajándékosztás és a búcsú
követte. Úgy gondolom, tartalmas és élménydús napot tölthettünk
el azon a csütörtökön.

Sokadik alkalommal jutottak be az abád
szalóki Kovács Mihály Általános Iskola leg
jobb „történészei”, a Kálti Márk Történelem
Verseny országos döntőjébe. A verseny
helyszíne, mint minden évben a Budapesti
Műszaki Egyetem patinás, dunaparti köz
ponti épületében volt.

Az idén az ország 115 iskolájának 315 ta
nulója mérte össze tudását. Bizonyítva,
hogy a történelmi múlt – mely Széchenyi

István szerint a jövő záloga – még mindig
nagyon sok diákot érdekel. A verseny fel
adatok megírása után a helyszínen értékel
ték az eredményeket. Évfolyamonként a
legkiválóbbak könyv – és oklevéljutalom
ban részesültek.

Az ötödikesek korcsoportjában Gyarmati
Flóra 5. b osztályos tanuló XIV., a nyolcadi
kos korcsoportban Tóth Levente 8.a osztá
lyos tanuló X., a hatodikos korcsoportban

Szalai Attila 6. a osztályos tanuló II. helye
zést ért el. Flórának 114, Leventének 53,
Attilának 93 vetélytárssal kellett megmér
kőznie.

Gratulálunk diákjainknak és az őket haté
konyan támogató szülőknek a szép ered
ményhez.
Bízunk benne jövőre újra lesznek Budán
döntőseink.

Egyszer volt Budán…?

Tóth Tibor

Kinder „Rajzolj saját csokipapírt” 9 – 10 éves korosztály lány
kategóriában I. helyezett lett Puha Katalin 5. a osztályos tanuló.

(2014. augusztus – decemberig a Kinder csokoládé szeletek
csomagolására felkerül a rajza)

RAJZPÁLYÁZATOK

Fábián Krisztina, szmks szülő

A Kiskegyed és a Lidl rajzpályázat
nyertesei lehettünk



2013. május 23 – 27 között lengyel diákok, pedagógusok és váro
si képviselők vendégeskedtek Abádszalókon. Rzepiennik Strzy
zewskiból a testvértelepülésről érkeztek hozzánk, hogy
megismerjék Abádszalókot és a két település kapcsolatát testvér
iskolai kapcsolattal bővítsük.

Az idén, május 26tól 30ig a Kovács Mihály Általános Iskola 15
tanulója – hetedik és nyolcadik osztályosok – 3 pedagógus és
Abádszalók város vezetői kaptak meghívást a kapcsolat további
ápolása céljából.

A hétfői nap utazással telt, délután 5 órára értünk a városba. Ott
nagyon szívélyes fogadtatásban részesültünk, vendégül láttak
bennünket a Polgármesteri Hivatalban, majd elvittek a szállásunk
ra. Az este vacsorával és a szállás felfedezésével telt.

Kedden Ciezkowicebe kirándultunk. Meglátogattuk az ottani Ter
mészettudományi Múzeumot, melyet egy házaspár – Krystyna és
Włodzimierz Tomek – alapított. Ezután a híres „Megkövült város”t
tekinthettük meg, és ezáltal megismertük a város történetét. Dél
után a két iskola – iskolánk és a Rzepiennik Biskupi Gimnázium
tanulói műsorral kedveskedtek egymásnak, majd a gyermeknap
alkalmából a diákok megmutathatták ügyességüket röplabdázás
ban.

Szerdán egész napos kirándulásra indultunk Krakkóba. A prog
ram a Krakkói Vár és az Óváros megtekintése volt. Délután hatal
mas zivatar volt, és kicsit el is áztunk, de élményekkel
gazdagodva tértünk vissza a szállásra.

A csütörtök délelőtti program a „Karpacka Troja” múzeum meglá
togatása volt, ahol egy település kőkorban kezdődött életével is
merkedtünk meg. Azt is megtudtuk, hogy a későbbi korok során
az ”Ottomán Füzesabony” tartományból származó emberek is él
tek itt.

Ebéd után táncház és diszkó volt, ahol a gyerekek nagyon jól
érezték magukat. A végén nehéz is volt a búcsúzás, de egyszer
ez is bekövetkezett. A lengyel házigazdák nagyon kedvesek és
vendégszeretőek voltak. A gyerekeink már nagyon várják, hogy
jövőre viszontláthassuk őket itt Abádszalókon.

A péntek ismét utazással telt és soksok élménnyel tértünk haza.
Bízunk benne, hogy ezzel a kapcsolattal tovább erősödik a ha
gyományosan jó lengyel–magyar barátság.

Lengyelországi kirándulás a testvértelepülésen

Kovácsné Gál Ildikó



Városi Gyermeknap 2014

Fotó: Pócs László
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"Csillagok voltak, mert szívből szerettek, S mi úgy sze
rettük Őket, ahogy csak lehetett. Elmentek tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben élnek és örökre ott ma
radnak!"

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Drága jó Szüleim, Czudar Balázsné és Czudar Balázs
temetésén részt vettek, mély fájdalmunkat részvétnyil
vánítással, koszorúikkal, virágaikkal enyhítették.

Lányuk és Családja!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

Felhívás első világháborús tárgyak és
dokumentumok gyűjtésére

Abádszalók Város Önkormányzata az I. világháborúban 1914.
július 29én hősi halált halt Kovács Pál gyalogos tiszteletére
megemlékezést szervez. A rendezvény kísérő programjaként a
Kovács Mihály Általános Iskola kiállítást rendez.

Várjuk azok jelentkezését, akik rendelkeznek első világháborús
tárgyakkal, dokumentumokkal, fotókkal és hozzájárulnak azok
közkinccsé tételéhez. A kiállításra kölcsönözhetnek tárgyakat,
eredeti dokumentumokat másolásra, digitalizálásra is fogadunk.

A tárgyakat a tanév hátra lévő részében az iskola könyvtárában
Herczeg Gyula tanító bácsi veszi át , hétfőtőlpéntekig 1216
óráig. A tanév zárása után 2014 június 25től szerdánként 812
ig az iskola gazdasági irodáján az ügyeletet ellátó vezető.

Május hava a nagytakarításról, a tisztasági meszelésekről, virág
kiültetésről is szól. Ilyenkor kívülbelül megszépülnek otthonok,
kertek, közterületek. Városi könyvtárunkban is időszerűvé vált a
külső, illetve a belső terek festése, meszelése. 8 munkanapot vett
igénybe ennek kivitelezése. Erről a kieső időszakról a város hon
lapján, valamint plakátokról értesülhettek az olvasóink. A festés
megkezdése előtt a könyvek túlnyomó részét le kellett pakolnunk
a polcokról, hogy a rögzített állványokhoz hozzá lehessen férni,
hogy azok mozdíthatóvá, összerendezhetővé váljanak. Ahhoz,
hogy gyorsan és hatékonyan dolgozhassunk, kaptunk 3 fő közfog
lalkoztatott kisegítőt, melyet ezúton is köszönünk. A belső mesze
lést követte az ablakok és rácsok teljes átfestése. Ezután
következett a polcok, valamint a helyiségek portalanítása. A köny
vek visszarendezését megelőzte az, hogy minden darabot,
egyenként áttörölve, portalanítva tettünk a helyére. Átalakítás alatt
van a gyeremkkönyvtár mesekuckó részlege is, melyről hamaro
san fotó formájában fogjuk tájékoztatni az olvasókat. Megszépült
könyvtárunk külső felülete is, új színt kapott a homlokzat, a lába
zat. Átfestésre kerültek a nyílászárók. A napokban érkezik meg a

főbejárati új ajtónk is. A továbbiakban új burkolatot fog kapni a
lépcsőfeljárónk, hogy a már meglévő, szépen kialakított viacolor
járdánkhoz igazodjon. Terveink között szerepel még egy kis virág
ültetés is a parkolónk melletti virágágyásban.

Várjuk szeretettel olvasóinkat.
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Kis Nikolett Rozália és Tihanyi Tibor

Ambrus Dóra és Korpás István

Oláh Mónika Marianna és Katona József

Göőz Szilvia és Gecsei Zoltán Zsolt
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