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Lakossági fórum AbádszalókonSTART hírek Csipkeverők Találkozója és
"Rangos – gangos" vásár

Ingyenes!
Kedves Olvasó!

Az Abádszalóki Hírnök ingyenes!

Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el!

Tel.: 06/59 355224

email: titkarsag@abadszalok.hu

I. világháborús megemlékezés
„19142014”
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Az I. világháborús megemlékezés 2014. július 29. 15.00 órakor
került megtartásra.
Az I. világháborúban 1914. július 29én hősi halált halt, abádsza
lóki Kovács Pál gyalogos tiszteletére,  akit a háború első halottja
ként tartanak számon – Abádszalók város megemlékezést tartott,
halála, egyben a háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából,
a róla mintázott emlékműnél. Az ünnepség katonai tisztelgéssel
kezdődött, a Himnuszt a Katonazenekar előadásában hallhattuk,
majd Juhász Gyula: A jövő vetése c. versét, Gyányi István mondta
el. A Kovács Mihály Általános Iskola tanulóinak műsorát követően
Dr. Fazekas Sándor miniszter köszöntötte a jelenlévőket, emlé
keztetve az I. világháborúban elesett soksok Magyar katonára.
„A magyar parasztság helytállását jelképezi az I. világháború leg
első hősi halottjának az áldozata, aki mindenét odaadta a hazájá
ért: az életét, a terveit, az álmait – mondta Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter a földműves, Kovács Pál és 201 bajtár
sa emlékére emelt szobornál Abádszalókon. A hősök rokonai, le
származottai minden évben megemlékeznek az első
világháborúban elesett magyar katonákról, akik a nagy és erős
Magyarországért küzdöttek.
A földművelésügyi miniszter azt kérte, hogy minél többen látogas
sanak el a következő 4 évben I. világháborús emlékhelyekhez
azért, hogy ez által is erősödjön a fiatalokban a hazájuk iránti
büszkeség, a hősök iránti tisztelet, és ők is éltessék a katonák
emlékét hosszú időkön át. Ez a megemlékezés lényege, ez teszi
a hazájukért elesett hősöket halhatatlanná – a nemzettel együtt.
Fazekas Sándor kiemelte: a háborúban elsőként elhunyt Kovács
Pál és bajtársai emléke azt az üzenetet hordozza, hogy közös fe
lelősségünk megelőzni, megakadályozni, hogy hasonló konfliktus
kezdetét vegye, bárhol a világban.” /Idézet: kormany.hu/

Az ünnepi köszöntőt követően, Református egyházi szertartás ke
retében áldást mondott Szűcs M. Sándorné református lelkipász
tor.
Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódott.
Koszorút helyezett el:
Magyarország Kormánya és Abádszalók Város Önkormányzata
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
Az Abádszalóki Református Gyülekezet
A Kovács Mihály Általános Iskola
Fidesz Helyi Szervezete;
Jobbik Helyi Szervezete;
Váradi Györgyné Kovács Irénke és Férje Váradi György
Az ünnepség díszsortűzzel, a Szózattal és a Magyar Takarodóval
zárult.
Abádszalók Város Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet
mondani:
• Dr. Fazekas Sándor Miniszter Úrnak,
• a Honvédelmi Minisztérium munkatársainak,
• a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőr

ség Dandárjának, illetve Zenekarának,
• a Szent László Hadosztály Honvéd Hagyományőrző Egyesület

nek,
• Szűcs M. Sándorné református lelkésznek, illetve
• a Kovács Mihály Általános Iskola tanulóinak, hogy a megemlé

kezésnek résztvevői, segítői, támogatói voltak.

Köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy részt vettek a megem
lékezésen.

I. világháborús megemlékezés „19142014”





Kovács Mihály, az AbádszalókKun
hegyes Közös Szennyvízkezelő Tár
sulás társelnöke, a település
polgármestere köszöntötte a megje
lenteket azon a lakossági fórumon,
amely Abádszalók történetének
egyik legnagyobb beruházásának a
befejezéséről, a szennyvízcsator
nákra való rákötésekről szólt.

A Tiszató Európa ökoturisztikai szi
gete, ennek élményközpontja Abád
szalók, és egy élhető vidéki város
atmoszféráját csak úgy lehet megte
remteni, ha a szennyvízet is megfe
lelően kezeljük – mondta Kovács

Mihály. Mindennek megvalósulását köszönte a nemzeti ügyek kor
mányának, hiszen a támogatási arány majdnem 100 százalékra
nőtt, majd megköszönte a szalókiak türelmét és hozzáállását.

A kivitelező részéről Földesi József, a SADE Magyarország Kft.
projektvezetője elmondta, igyekeztek mindent megtenni, hogy mi
nél kevesebb gondot, bosszúságot okozzanak a lakosságnak a
beruházás megvalósításakor. A teljes csatornarendszer elkészült
és üzemképes lenne, ha az E.ONtól megkapnák az átemelők
működéséhez szükséges áramot. A csatornahálózat 70 százaléka
gravitációsan csatlakozik a régi rendszerhez, itt megtörténhetnek
a bekötések, de az átemelős részek üzembe helyezése az áram
szolgáltatótól függ. A városban a helyreállítási munkálatokat, az

aszfaltozást, és az útépítési munkákat megkezdték. Fontosnak
tartotta megjegyezni, hogy induláskor állapotfelmérés készült, így
annak megfelelően adják vissza a munkaterületet.

A megjelentek kérdéseire a szakemberek válaszoltak, többek kö
zött elhangzott, hogy a meglévő szennyvíztelep tudja fogadni az
új rákötéseket, de a rákötés menetéről is informálták a helyieket,
melyet szakember végezhet. Erről a Tiszamenti Regionális Víz
művek Zrt. munkatársa jegyzőkönyvet készít. A próbaüzem ideje
alatt a regionális vízmű nem számol csatornadíjat, ami több hóna
pot jelenthet.

Abádszalókon az István u. 15. szám alatt gyűjtik az információkat.
Kérik, hogy akinek segítségre van szüksége, keresse az irodát.

Lakossági fórum Abádszalókon

Papp Gyula

Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége (ÖTÖSZ) július
613ig rendezte meg a IX. ÖTOSZ Ifjúsági Szakmai Tábort. A tá
bornak idén a Balaton mellett Fonyód település adott otthont.

Az ország minden részéről érkező 81 táborozó ifjúsági tűzoltó dél
előtt elméleti és gyakorlati felkészítésen vett részt. Ezeken a fel
készítéseken hozzák az oktatók azonos szintre a különböző
korcsoportba tartozó ifjoncok szakmai tudását, és ismételtetik át

az otthon tanultakat. Délután sport és különböző csapatépítő játé
kokat szerveztünk a gyerekeknek.

Az ÖTOSZ egyik legfontosabb szakmai programja az ifjúság ne
velése, az utánpótlás képzése. A szakma elsajátításán túl, kiemel
kedő feladat, hogy a gyerekek tanuljanak meg csapatban
gondolkodni és egy csapatként dolgozni. Nagy örömet okoz, ha a
felnőttek ellen mérhetik össze tudásukat. Erre több csapatjáték al
kalmával is lehetőségük volt.

Ifjúsági tűzoltótábor Fonyódon



Minden nap bővelkedett programokban. A szerelési gyakorlatok, a
füstsátor, a tábori olimpia, a diszkó, a szakmai és sportversenyek,
a drogról szóló előadás és az elmaradhatatlan balatoni fürdőzés
feledtette a fiatalokkal a számítógépet és a televíziót.

A küzdelem az ÖTOSZ által alapított bronz, ezüst és arany foko
zatú szintvizsga jelvény megszerzéséért folyt. Az elméleti tudás
mellett a gyakorlati felkészültséget is ellenőrizték a vizsgabizott
ság tagjai. Az új vizsgaszabályzat szerint minden táborozónak
vizsgáznia kellett. Volt, aki a már megszerzett minősítését védte
meg, volt, aki azért küzdött hogy büszkén a mellére tűzhesse.

Abádszalókról 7 gyerek vett részt a táborban, egy kísérővel. Mind
a heten (a képen balról jobbra: Pataki János, Bacskó Dávid, Ha
mar Márk, Majoros Zoltán, Nagy Richárd, Dobi István, Tomecz
Dániel) megkapták az arany fokozatot, így a tudásuk elérte a tá
bori oktatás legmagasabb szintjét. Nekik már csak a 40 órás alap
fok hiányzik ahhoz, hogy mellénk ülhessenek a fecskendőbe.

Mivel ők lassan „kiöregszenek” az ifjúsági oktatásból, ezért szep
tembertől 10 évesekkel indítjuk el az utánpótlás nevelését.

Kormos Attila
Parancsnokhelyettes

Abádszalók Önkormányzata ebben az év
ben is lehetőséget biztosít ingyenes nyári
étkezésre a településen élő, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesü
lő gyermekek részére.

A pályázat útján nyert támogatásnak kö
szönhetően idén 253 gyermek jut ingyene
sen napi egyszeri meleg élelemhez június
17. és augusztus 29. között. Az ebédet Do

ma Katalin, egyéni vállalkozó biztosítja, és
a Kovács Mihály Általános Iskola tálaló
konyhájában kerül szétosztásra.

Az étkeztetés lebonyolítása az Önkor
mányzat jegyzői gyámhatóságának és az
Abádszalók és Térsége Szociális Önkor
mányzati Társulás Abádszalóki Remény
Gondozási Központjának, a családsegítő
és gyermekjóléti szolgálatának közreműkö

désével valósul meg.

A szociális nyári gyermekétkeztetésben ré
szesülő gyermekeknek szabadidős progra
mokat biztosítanak a Hat Szín Virág Óvoda
óvodapedagógusai és a Kovács Mihály Ál
talános Iskola pedagógusai az Abádi Be
nedek Városi Művelődési Ház épületében.

Ingyenes nyári gyermekétkezés

Fábián Krisztina
családgondozó

Örömmel tájékoztatjuk a kedves horgásztársakat, hogy Abádsza
lók térségében, a IVes számú öblítőcsatorna melletti "szigeten"
zajló munkálatokat befejezte társaságunk. A tavasszal elvetett fű
mag szépen kinőtt és megerősödött, így kialakult egy rendezett, li
getes, horgászverseny helyszínnek is alkalmas part. A
horgászállásokat mindenki szabadon használhatja.

A földmunkák során kialakított csatornára munkatársaink egy fahi
dat építettek, ezáltal szabaddá téve a félszigetre való bejárást.
Ezúton köszönjük mindenkinek a türelmet, és arra kérjük az idelá
togatókat, hogy a rend és tisztaság megőrzésének érdekében a
szemetet, a kihelyezett zsákokba tegyék! Külön köszönetünket fe
jezzük ki a munkálatokban résztvevő abádszalóki horgászoknak!
Érdemes összevetni a korábbi beszámolónk képeit, az alábbi fo
tókkal. A változás szembetűnő.

A Tiszapart mindenkié

www.sporthorgasz.eu



A 20142020as Európai Uniós fejlesztési ciklusra vonatkozó fel
készülés településünk számára első jelentős lépését 2013. őszén
tettük meg. A JászNagykunSzolnok Megyei Közgyűlés Elnöké
nek felhívására projektgyűjtést kezdtünk, amelyekben igyekeztünk
minél szélesebb körben feltérképezni önkormányzatunk és intéz
ményeinek, gazdasági társaságainak, társulásainak fejlesztési le
hetőségeit. November közepéig 28 projektjavaslat került
benyújtásra. A projektek között gazdaság, turizmus, intézmény,
közlekedési infrastruktúrafejlesztési elképzelések szerepeltek.
2014. április elején megszólítottuk a településen működő nagyobb
vállalkozókat is, melynek eredményeként 5 újabb projektjavaslatot
továbbítottunk a JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat
Térségfejlesztési és Külügyi Irodájára.
A benyújtott projektjavaslatok javarészt átkerültek az ágazati ope
ratív programok tervezőihez. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programba (GINOP) lett átsorolva a legjelentősebb, 100
Mrd Ft becsült költségű cukorgyár, de a turizmusfejlesztési projek
tek is ide kerültek melyek összértéke meghaladja az 5,5 Mrd Ft
ot. A Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Programba
(KEHOP) került az ivóvízminőségjavítás II. üteme, illetve a csa
padékvízelvezető rendszer fejlesztésének II. üteme is, melyek
összértéke 2,5 Mrd Ft. Az Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív
Program (IKOP) része lett a kerékpárút fejlesztési projektötletünk

160 millió Ft becsült értékkel.
A megyei önkormányzat tervezési kompetenciája alá eső Terület
és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) JászNagykun
Szolnok megyei részében az intézmények és bérlakások energia
hatékonysági fejlesztései, játszótérfejlesztések, városrész rehabi
litációként a „Zug” rendezése, időskorúak nappali ellátásának és
házi segítségnyújtásnak fejlesztése, védőnői szolgálat fejlesztése,
közterületi parkolók építése illetve főzőkonyha fejlesztés került
mindösszesen 500 millió Ft becsült összköltséggel.
Sajnálatos módon az önkormányzati utakat érintő fejlesztési ötle
tek (aszfalt utak építése, útalapok aszfaltozása, járdaépítések) fi
nanszírozása nem támogatott egyik operatív programban sem,
így azok megvalósítása kizárólag csak hazai forrásból lesz lehet
séges, melynek meglétéről, biztosításának módjáról nem rendel
kezünk információval.
Az operatív programok Kormány általi elfogadása megtörtént, a
dokumentumokat kiküldték Brüsszelbe jóváhagyásra.
A TOPban maradt projektek szakmai előkészítése folyamatban
van, jelenleg a 20142015ben indítani tervezett projektek tanul
mányai készülnek. Várhatóan ezek a projektek versenyeztetés
nélkül megvalósíthatóak lesznek a forráskeret kimerüléséig, míg
az ágazati programokba átsorolt projektjeinknek versenyezniük
kell a támogatásért az ország többi településével, bízunk benne,
hogy jelentős sikerekkel.

Fejlesztési előkészületek
20142020

Balogh József
Beruházási főtanácsos

A Tiszató Fejlesztési Kft., a Tiszatavi Ökocentrum Nonprofit Köz
hasznú Kft., a Tiszatavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft., a
Tiszatavi Turizmusfejlesztő Egyesület, a Magyar Turizmus Zrt.
Regionális Marketing Igazgatósága, a Tiszató Strand Nonprofit
Kft. és Abádszalók Város Önkormányzatának az együttműködé
sével közös turisztikai promóció valósult meg a Tiszató népszerű
sítésre vonatkozóan. A TV2 Mokka című műsora kitelepült a
Tiszatavi turisztikai régióba, ahonnan élőben közvetítette a Mok
ka reggeli műsorát, mely jelentős turisztikai tartalmaknak megjele
nítését biztosította.
A Tiszatavi turisztikai régió számára kiváló bemutatkozási, nép
szerűsítési lehetőséget rejtő műsorban Kovács Mihály polgármes
ter mutatta be Abádszalókot.

Mokkában a Tiszató

Somodiné Csonka Beáta vagyok. Kunhe
gyesen születtem 1983. február 8.án.

Édesanyám Fótos Márta, édesapám Cson
ka András. Egygyermekes családban ne
velkedtem Abádszalókon. Férjem Somodi
Zoltán, aki szintén abádszalóki lakos, egy

kislányunk van, Hédi.
Középiskolai tanulmányaimat Tiszafüreden
a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakkö
zépiskolában végeztem el.

Érettségi után felvételt nyertem Szarvasra
a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai
karának óvodapedagógus szakára, amit si
keresen el is végeztem 2007ben.

A jövőmet Abádszalókon képzeltem el,
ezért jelentkeztem a helyi óvodába, de itt
nem volt felvétel. Mindenképpen gyerme
kek között szerettem volna elhelyezkedni.
Nagy örömömre a bölcsődében megürese
dett állásra én nyertem felvételt, így 2007.
november 5.én munkába állhattam.

2009ben a Pannon Kincstár Tanoda Gim
názium, Szakképző Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat szervezésében Kisgyermek
gondozó, nevelő szakon végeztem Szol
nokon.

2012től az Abádszalóki Gyermekekért

Közalapítvány tagjaként a hátrányos hely
zetű családok, gyermekek helyzetén pró
bálunk könnyíteni.

Bölcsődénk vezetője nyugdíjba vonult, így
megüresedett a bölcsődevezetői munka
kör, melyet megpályáztam. Megtiszteltetés
számomra, hogy a város képviselő testüle
te bizalmat szavazott nekem, így 2014. au
gusztus 1.től én látom ezt a feladatot.

2007 óta dolgozom az intézményben, ez
idő alatt munkatársaimmal megismertük
egymást, jó munkatársi kapcsolatot alakí
tottunk ki. Kevesen vagyunk, így szinte
már egymás rezdüléseiből is tudjuk, hogy
mit szeretne a másik. Jól ismerem a mun
kájukat, munkához való hozzáállásukat, vi
selkedésüket. Ez, úgy gondolom nagy
előnyt jelent számomra a jövőben is, hi
szen a bizalom a legfontosabb közöttünk,
mivel anélkül a gondozásinevelési mun
kánk eredménytelen lenne.

Bemutatkozik az új bölcsőde vezető

Somodiné Csonka Beáta
bölcsőde vezető



A Kovács Mihály Általános Iskola tanulói a tavalyi nyárhoz hason
lóan alkotótáborban vettek részt, mely idén augusztus 48ig tar
tott és a Halételek fesztiváljához kapcsolódott. Így minden alkotás
a halakról, a Tiszató életéről szólt. A tábort helyben, az iskola
épületében valósítottuk meg. A hét folyamán többféle technikával
dolgoztunk. Agyagoztunk, festettünk, óriás posztert terveztünk,
kagylóból karkötőt készítettünk. Az elkészült művekből a Fesztivál
helyszínén kiállítást rendeztünk.

Az alkotás mellett ez alatt az öt nap alatt, több színes programot
is szerveztünk a gyerekeknek. Átkerékpároztunk Tiszaderzsre,
ahol bepillanthattunk az ottani alkotótábor munkájába. Francia
vendégekkel találkoztunk az iskolában. Alkottunk a kikötőben is.

A gyerekek vidám hangulatban, soksok alkotást készítettek. So
kan így búcsúztak:

”Lesz tábor jövőre is?”

Alkotótábor ismét a halak
jegyében

Pálfi Veronika
táborvezető

2014. június 18án Kovács Mihály polgármester úr immár harma
dik alkalommal jutalmazta azokat a tanulókat akik, megyei, régiós
és országos versenyen való kimagasló eredményükkel a telepü
lés határain kívül is öregbítették Abádszalók jó hírét.

Idén 49 tanuló ért el ilyen eredményt, tanulmányi, sport, és mű
vészeti területen. Jutalmuk egy elismerő oklevél és egy névre
szóló az Abádszálóki Nyár minden rendezvényére feljogosító be
lépőjegy volt. Az ünnepségre meghívást kaptak felkészítő taná
rok és a szülők is.

Tanulók jutalmazása

Gyányiné Székely Viola
igazgató



A Tiszató Régió Ifjúságáért Egyesület
2014. júniusában egy régen dédelgetett ál
mát váltotta valóra. Egyesületünk 20 éve
gyűjti Európából a hagyományőrző népi já
tékokat, éveken keresztül jártuk az ország

számos települését és bemutattuk őket ha
zánk határain túl is. Néhány éve fogalma
zódott meg bennünk a gondolat, hogy
állandó kiállítás keretében ismertessük
meg az érdeklődőket az évek folyamán
összegyűjtött népi játékokkal. Bár pályá
zati támogatást nem sikerült nyernünk a
projekt megvalósításához, mégis nekikezd
tünk a munkának. Telephelyünkön, az Ist
ván király út 43 szám alatt kialakítottuk a
Játszóudvart. Hónapokon keresztül folyt a
környezet kialakítása, rendbe tétele, ame
lyet a tagok önkéntes munkával végeztek.
A térségben egyedülálló kezdeményezést
az erdélyi Backamadarasért Egyesület is
támogatta, s így közösen készítettünk egy
székely kaput. A kapu felállításához segít
séget kaptunk még a tiszaderzsi önkor
mányzattól, a kapuszárnyak
elkészítéséhez. A kapu előtti térkövezést
az abádszalóki Önkormányzat alakította ki.

Az ünnepélyes átadás 2014. június 21én,
az Abádszalóki Nyár szezonnyitóján volt. A
Himnusz hangjai előtt két magyar huszár
vonult be nemzeti lobogónkkal és a szé
kely zászlóval. Kovács Mihály polgármes
ter és Dr. Fazekas Sándor miniszter úr
köszöntője után Dávid György, a Backama
darasért Egyesület elnöke mondta el gon

dolatait. Az ünnepi műsorban
közreműködött a Kovács Mihály Általános
Iskola Tücsök Triója, a Pátria Ami két nép
táncosa, Balogh Blanka és Szendrei Tibor,
valamint a Csillaghúr Népdalkör és Citera
zenekar. Kiss András, egyesületi elnök ok
levelet adott át a kiemelkedő munkát
végző tagjainknak és támogatóinknak.
Egyházi méltóságaink megszentelték és
megáldották a székely kaput, majd a nem
zeti színű szalag átvágása következett. A
kapuk megnyitása után Bali István kalau
zolt végig bennünket a népi játékok között,
valamint Bartha László mutatta be a nyári
időszakra felállított honfoglalás kori jurta
sátort az íjakkal, harci eszközökkel kiegé
szítve.
A játszó udvar a nyári szezon végéig meg
tekinthető díjmentesen, csoportokat előze
tes bejelentés alapján tudunk fogadni.
Érdeklődni lehet a 20/5636784 telefonszá
mon.

Ezúton is szeretném még egyszer megkö
szönni támogatóink segítségét és egyesü
leti tagjaink munkáját.

Játszó udvar a székely kapu árnyékában

Sáfár Lászlóné
vezetőségi tag



Évek óta tartó hagyományt folytattunk, amikor július elején a bac
kamadarasi Kiss Gergely Általános Iskola 14 kiemelkedő munkát
végző diákját és négy kísérőjét fogadtuk, hogy egy szűk hetet kö
zösen töltsünk el. A csoport egy része már ismerősként jöttek
Abádszalókra, voltak akikkel előző évben Nyárádszentlászlón ta
lálkoztunk, de olyan tanuló is tagja volt a ki csoportnak, aki még
nem járt a Tiszató partján. Az itt töltött öt napot igyekeztünk feled
hetetlen élménnyé tenni mind az erdélyi, mind az abádszalóki tá
borozók (ők szám szerint 17en voltak, 13 gyermek és négy
felnőtt) számára.

A hétfőn érkező csoportot Kovács Mihály polgármester úr fogadta
az iskolában, majd egy sikertelen kísérletet tettünk a mini falu
meglátogatására. Sajnos az eső ezt a programot elmosta és de
későbbi időpontban pótoltuk, amikor óriásokként sétáltunk a Tisza
környékére jellemző házak között. Kedden megtekintettük a Ba
bamúzeumot és a nem régen felavatott játszó udvart, ahol népi
játék versenyt is rendeztünk a csapatoknak. Büszke házigazda
ként mutattuk be iskolánkat az erdélyi gyerekeknek, és felnőttek

nek, köztük az backamadarasi
iskola igazgatónőjének, Marc
Erzsébetnek. Délután a jó időt
kihasználva strandoltunk, majd
számháborút rendeztünk, me
lyet közkívánatra meg is ismé
teltünk. A csatározásnak, csak a
sötét vetett végett. Szerdán
Egerbe utaztunk. Itt megnéztük
a Varázstornyot, a Bazilikát, jár
tunk az érseki pincerendszer
ben, sétáltunk az egri várban. A
fárasztó nap után a gyerekek
kérésére ismét számháborúz
tunk, majd diszkóztunk. Csütör
tök délelőtt a Hubertus
Vadásztársasághoz és a Csip
keverők Házához látogattunk el. Sok szép és érdekes ismerettel,
látnivalóval gazdagodtunk. Délután ismét strandolás következett,
Ökrös Krisztina az érdeklődőket felültette Remény nevű lovára.
Köszönjük szépen a segítséget, a jó ötletet neki. Este közös tán
colással búcsúztunk egymástól egy évre, hiszen 2015re meghí
vást kaptunk egy újabb erdélyi táborozásra.

Kellemes környezetben, jó társaságban telt el ez a pár nap. Re
mélem minden résztvevő számára felejthetetlen élmény lesz. Kö
szönöm mindenkinek, kiemelten a városi Önkormányzatnak a
segítő, támogató munkát, elismerésemet és köszönetemet szeret
ném kifejezni a szülőknek is, akik mindenféle finomsággal ellát
tak bennünket. Külön szeretném megköszönni Gyányiné Székely
Violának, Darócziné Polyák Ibolyának, Nagyné Horváth Ibolyá
nak, Simon Sándorné Magdikának és Nagy Józsefné Irénke néni
nek a gondoskodást.

Tábor a Tiszató partján

Sáfár Lászlóné
táborvezető

Adományhelyünkön (amely a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat épületében,
Vörösmarty út 33. – a játszótér mellett ta
lálható) szívesen fogadunk használt, meg
unt, kinőtt – de mások számára még
használható, jó állapotú – női, férfi és
gyermek ruhaneműket, lábbeliket, ágyne
műt és ágyneműhuzatot, plédet, terítőt, ki
sebb bútorokat, konyhai eszközöket,
játékokat, mesekönyveket.

F E L H Í V Á S

Családgondozók



A közösségi szolgálat keretei között az abádszalóki Hat Szín Vi
rág Óvodában töltöttem le a kötelező óraszámaimat.

Az első nap, mikor bementem az óvodába, Csonka Andrásné
Márti néni (akivel nagyon jóba lettem) bemutatta a gyerekeket, a
dolgozókat és az épületet. Amikor visszamentünk a csoportba
visszafogottak voltak a gyerekek, de ahogy telt az idő, egyre job
ban összebarátkoztunk. Másnap elsétáltunk a most megnyíló Né
pi játékok udvarára. Megismertük a Székely kaput, a jurta sátrat
és utána játszottunk az ott lévő játékokkal. Harmadnap az udva
ron homokvárat építettünk, és segítettem a tízóraiztatásban. So
kat rajzoltunk, meséltem lefekvés előtt, és mikor a gyerekek
felkeltek, segítettem nekik öltözködni.
A nagycsoportosokkal társasjátékoztunk és ügyességi játékokat
szerveztünk az udvaron. A kisebbekkel gyurmáztam. Megnéztük
az óvoda környékén lévő fecske és gólyafészkeket. A lányokkal
körjátékoztunk, míg a fiúk az autókkal játszottak.

Ameddig ott voltam, nagyon megszerettem a gyerekeket és a dol
gozók is kedvesek voltak velem. Rengeteg emlékkel gazdagod
tam, és jövőre is szívesen visszamennék a gyerekekhez.

Nagyon sok „kis barátom” lett és köszönöm mindannyiuknak,
hogy ez a nyaram nem volt unalmas, hanem élményekkel teli.

Közösségi szolgálat az
óvodában

Hazafi Tímea

Augusztus közepén kerül sor a „Tó vize, tó vize csupa nádszál”
projekthétre, melyen gyermekeink a Tiszatóval, jellegzetes nö
vény, hal, és madárvilágával ismerkedhetnek. Sétát tesznek az
Abádi csónakkikötőhöz, megfigyelik a vízi közlekedési eszközö
ket.

Énekes játékokon, verseken keresztül, komplex játékos tevékeny
ségekkel, cselekedtetéssel szereznek tapasztalatot a víz tisztasá
gának megőrzéséről, a víztakarékosságról. Ábrázoló technikákkal
halformákat pikkelyeznek ragasztással, dugónyomattal, csónakot
hajtogatnak. Horgászos játékot fognak készíteni közösen, erősö
dik kézügyességük, türelmük, együttműködő képességük. Mozgá
sos játékokban fejlődhet gyors reagáló képességük,
egyensúlyérzékük, ügyességük: „Halászfogó”, „Alszik a horgász
fogó”. Halmentő társasjátékkal, memória játékkal megtanulhatják
jellegzetes helyi halaink, madaraink, növényeink nevét, fejlődik
szókincsük, beszédkészségük. Megismerkednek egy „igazi hor
gászfelszereléssel”, és ha a horgász szerencse úgy hozza, sült
halat is fognak kóstolni.

Az interneten Kasza Sanyi bácsi honlapján megnézik Tiszatavon
készült fotóit, melyet figyelmébe ajánlunk mindenkinek: http://ti
szataviturak.gportal.hu

A hét lezárásaként közös tablót fognak készíteni, digitális képke
reten együtt fogják „visszanézni” a hét eseményeit.

„Tó vize, tó vize csupa
nádszál”

2014. 07. 21től – 25ig:
Táncos hét az Abádi
óvodában, „Táncom
ropogó” – címmel, nyá
ri projekttel színesítet
tük a gyermekek
óvodai életét.

Számomra Kodály Zoltán gondolata meg
határozó volt a projekt hét megvalósítása
során miszerint: „Az óvodával, annak ze
néjével foglalkozni nem mellékes kis peda
gógiai kérdés, hanem országépítés.”
Éppen ezért a „Táncom ropogó” című, népi
játék gyermektáncos hét során célomnak
tekintettem: a játék elsődlegessége mellett
teret biztosítani a néphagyományok, nép
szokások felelevenítésének, továbbélteté
sének, egyaránt fontos szerepet adva a

zenei nevelésnek, és a mozgáskultúra fej
lesztésének is.
A nyári népi játék gyermektánc projekt
célja:
 óvodánkban a nyári időszakban a népi

játék gyermektánc által még színesebb, és
gazdagabb óvodai életet biztosítása óvo
dásaink számára

 az óvodások ismerjék, és szeressék
meg a népzenét, a néptáncot, helyi illetve
szűkebb, és tágabb környezetük szokásait,
hagyományait
 a nyári népi játék gyermektánc foglalko

zások jó hangulatban teljenek, és a gyer
mekek kedvvel végezzenek táncos
mozgásokat, énekeljenek, játszanak népi
játékokat.
A megvalósításról készült képek is tük

rözik, milyen színes volt a hét program
ja: a mindennapi táncos mozgás, a
népviseletek, népi hangszerek bemutatása
mellett, helyet kapott a népi játékok játszá
sa, csujjogatók népi mondókák tanítása,
népmesék mondása, helyi népdalok ének
lése, Gulácsi Károly helyi múzeumának
megtekintése, nádi hegedű valamint fésű
duda készítése, táncos pár színezése, és
a gyermekek még matematikai tapasztala
tokkal is gazdagodhattak (kör, egyenes,
csiga vonal, kisebbnagyobb, hosszabbrö
videbb, szélesebbkeskenyebb, könnyebb
nehezebb…). A hét lezárásaként minden
gyermek hazavihette az elkészült munká
kat, a gazdag emlékképeket, és a projekt
logóját.

Táncos hét az Abádi óvodában

Nagyné Szokolai Éva



Az óvodai „NYÁRI ÉLET" júniusjúlius és
augusztus hónapokban is, érdekes és vál
tozatos tevékenységeket tartogat a gyere
kek számára. Kifejezetten izgalmas az élet
az oviban így nyáron is, hiszen reggel
mindjárt az udvaron lehet kezdeni a játé
kot, kint tízóraizhatunk és uzsonnázha
tunk, a pihenésen kívül szinte az egész
napot a szabadban tölthetjük. Azok a gyer
mekek, akik a nyári időszakban is igénybe
vették az óvodai nevelést, ebben az idő
szakban sem maradtak élmények nélkül.

Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is különféle
tevékenységeket ajánljunk a gyermekek
számára, hogy ők mindig érdeklődésük
nek, és kedvüknek megfelelően választ
hassanak.

A szünet első hetében, június 26ig „PAN
CSOLÓ” HETET tartottunk.

Amikor ezt a projektet összeállítottuk, cé
lunk volt a természetességre, az egészsé

ges életmódra nevelés. Érezzék jól
magukat a nyári napokon is; élvezzék a kö
tetlenséget, a szabadabb napirendet, pi
henjenek játékosan, s tanuljanak,
fejlődjenek „észrevétlenül”.

 Feladatul tűztük ki, hogy a sok mozgásos
játék következtében különösen jól fejlődjön
nagymozgásuk, mozgáskoordinációjuk,
egyensúlyérzékük, téri tájékozódásuk.

 A homokozás, színezés, barkácsolás,
építés segítse a kéz finommozgását, a
szemkéz, szemláb koordinációját.

 Fejlődjenek érzékszerveik, azok mindin
kább finomodjanak. Különösen a bőrérzé
kelés finomodása jellemző.

 Közvetlen és helyszíni tapasztalások út
ján bővüljenek ismereteik.

A teljesség igénye nélkül megpróbálom fel
sorolni, hogy mit is csináltunk ebben az öt
napban:
élményszerző sétával indítottuk a hetet a
Tiszatóhoz; a mese Brumi kalandjairól
szólt, aki a Balatonnal ismerkedett; öröm
mel tanultuk meg Horváth Imre: Mit kíván
junk nyárra c. versét, ami a szünet
mottójává vált és díszíti a folyosónkat is;
de szólt még vers a hajóról is; énekeltük a
Mit mos, mit mos levélkaticája kezdetű
dalt; ügyesen oldottuk meg a feladatlapo

kat és a témához illő színezőket; horgá
szosat játszottunk kicsit másként;
hajtogattunk hajót; pancsoltunk a lavórban,
kádban; kimostuk a babaruhákat, amiket ki

is teregettünk; boszorkánykonyhánkban
buborékfújót kotyvasztottunk; olyan ho
mokvárat építettünk, amit körben vizesárok
védett és két tó is volt mellette; a hét fény
pontja pedig pénteken volt, amikor is hajó
kirándulásra mentünk az Abádi kikötőből.

Tudom, hogy szavakkal nem lehet olyan
érzékletesen visszaadni az élményeket, az
örömet, a sikert, a kudarcot, a fáradtsá
got…stb. ezért néhány fotó is segít ezen
emlékek felidézésében.

A hetet megszervezte és vezette: Réti Etel
ka óvónéni és jó magam Botosné Nagy Ju
lianna.

NYÁR AZ ÓVODÁBAN

Botosné Nagy Julianna



A cisztás fibrózis (CF) a beteget egész éle
tén át végig kíséri. Aki nem ismeri ezt a be
tegséget, nem is sejti mit jelent ezzel
együtt élni. A CF egy génhibán alapuló,
örökölhető betegség, a beteget egész éle
tén át végig kíséri.
A kórkép lényege, hogy kórosan sűrű vála
dék képződik, ami természetese módon
tud kiürülni, ezért elzárja a légutak, a has
nyálmirigy emésztő enzimei, az epe, a re
produkcióban fontos szervek elvezetését.

Ennek következtében állandó köhögés, sú
lyos nehézlégzés, emésztési zavarok, le
soványodás, a reprodukció zavara jön
létre.
A betegség tünetei már csecsemőkorban
kialakulhatnak. Korábban, kezelés nélkül,
a fokozódó tünetek miatt a betegség már
csecsemő, vagy kisgyermek korban halál
hoz vezetett. Az időben felállított diagnózis
és kezelés következtében az átlag életkor
folyamatosan emelkedik.

A kórosan sűrű váladék kiürítése, a napi
többszöri inhalálás, elhagyhatatlan gyógy
torna, enzim és vitaminpótlás, többszöri
kalóriadús étkezés akkor is hozzátartozik a
CF beteg mindennapjaihoz, ha nincs akut

betegség. Emiatt ezek a fiatalok nem tud
nak részt venni nyári táborokban, fiatalok
nak szervezett programokon.
Ezen a nyáron a Gyermekek Varázshegye
Közhasznú Alapítvány a MOL anyagi támo
gatásával CF fiatalok részére rehabilitációs
és természetismereti tábort szervezett a Ti
szatónál. Több CF kezelésben jártas
szakorvos, gyógytornász, pszichológus és
szakasszisztens gondoskodott a betegek
ről. A program az inhalálás, köpetürítés,
gyógyszerelés, gyógytorna, orvosi vizsgá
lat után következett. Az abádszalóki stran
dolás, séták a gáton, úszás, kerékpározás
az izomerő fenntartását segítette.
A felejthetetlen csónakázás a Tiszató
szépsége mellett az igazán tiszta levegőt is
biztosította. Társasjáték közben kapott in
fúzió felejtette a betegséget. A Tiszatavi
Ökocentrum, a kiskörei vízlépcső megte
kintése, a közös játékok, a rengeteg neve
tés és relaxációs training a jó közérzetet
biztosította. Mindehhez hozzájárult a Lila

akác étterem kiváló konyhája és az ott dol
gozók kedvessége.
Az András Vendégház adottsága lehetővé
tette, hogy a szigorú higiénés előírások be
tarthatóak lehettek. A betegek különálló für
dőszobás helyiségekben voltak elhelyezve
és lehetőség volt közös programok, játékok
rendezésére is.
A kollégáim és a magam nevében állítha
tom, hogy több évtizedes egészségügyi
pályafutásunk alatt soha ekkora boldogsá
got nem éreztünk, mint amikor ezt az él
ményt beteginkkel közösen átélhettük.
Mindannyian köszönjük a MOL és az
Abádszalóki Önkormányzat támogatását.

Részlet egy 13 éves beteg kislány leve
léből, amit az Abádszalókon töltött nya
ralás után írt:
Szeretném megköszönni, hogy elmehet
tem a táborba, nagyonnagyonnagyon tet
szett, én nagyon jól éreztem magam és
nagyon sok dolgot tudtam meg, rengeteg
fontos tudni valót. Nagyon jó volt látni,
hogy akármennyire is beteg valaki hihetet
len, hogy mekkora akaraterő, vidámság jó
kedv van benne, nem is tudom így elmon
dani.
Így, hogy láttam például a Lócit is hát én le

voltam döbbenve, hogy ilyen nagy akarata
van és ilyen erős. Sokkal jobban felfogtam
ezt a betegséget, hogy ilyen sokat hallot
tam róla és láttam a többieket és most már,
hogy láttam, hallottam én is jobban odafi
gyelek, betartok mindent és akkor tudom
jobb lesz, és én erős vagyok, meg tudom
csinálni azt hogy igenis, még ha nem is tel
jesen, de meggyógyulok úgy, hogy szinten
tartom a betegséget és felfogom, hogy ez
nem játék. Tudom, nem lehetek olyan

egészséges ember, mint mások, de szeret
nék úgy élni, mint mások és elérni a célom,
mert nekem van akaraterőm és igenis meg
tudom mutatni, hogy igenis érdemes küz
deni, harcolni a boldogságért!

Nagyon jól esett, hogy tényleg a mi ked
vünkért, hogy mi érezzük azt, hogy mi is
boldogok tudunk lenni és egy hétre elfelej
tette velünk azt hogy betegek vagyunk és
elképesztő helyekre vitt minket hát én még
így soha ilyen jól nem érzetem magam.
Még egyszer köszönöm és remélem, még
találkozunk! Puszilok mindenkit!!!

Cisztás fibrózis  rehabilitációs tábor a Tiszatónál

Dr. Halász Adrien



Az elmúlt évben hagyományteremtő szán
dékkal emléklapot adományozott Kovács
Mihály polgármester azoknak a német
vendégeknek, akik már 25 éve Abádszaló
kon töltik nyári szabadságukat.

Ebben az évben is sor került egy baráti be
szélgetésre ahol Brigitte Pietruschka, Lo
thar Pietruschka, Ingrid Mendl, Erich
Mendl mesélte el emlékeit és vehetett át
emléklapot.

A jó hangulatú találkozón sok régi történet
került felelevenítésre, a régi fotók segítsé
gével valóságos kis időutazáson vehetett
részt a társaság.

25 esztendeje Abádszalókon

Kasza Gábor

2014. június 28án került megrendezésre Abádszalókon a Csipke
Bemutatóteremben a Csipkeverők IV. Országos Találkozója, vala
mint a "Rangos – gangos" vásár az Abádszalóki Csipkeverők Há
zánál.

A program 9 órakor kezdődött a Csipke Bemutatóteremben, me
lyet Nagy Levente, a Csipkeverők háza létrehozásának egyik kez
deményezője nyitott meg köszöntőjével. Simon Istvánné Eszterke
is köszöntötte a találkozóra érkező vendégeket, köztük a nagyká
tai, kunhegyesi, karcagi, kisújszállási, tápiószentmártoni, kiskörei,
dunaújvárosi és helyi csipkeverőket.

A találkozó kötetlen beszélgetéssel folytatódott, majd a résztvevők
az Abádszalóki Csipkeverők és Alkotók Házánál megrendezett

"Rangosgangos" csipkeverő és kézműves vásáron csodálhatták
– és vásárolhatták – meg a szebbnél szebb kézműves remekeket.
A vásárlók a vert csipkéken túl többek között nagy gondossággal
készített patchwork terítők, takarók, varrt táskák, párnák, gyöngy
ékszerek, képeslapok, rongyszőnyegek, csuhébabák között vá
logathattak. A Csipkeverők Házában tanfolyamon részt vevők
üstben főtt finom ebéddel vendégelték meg a résztvevőket. Az ér
deklődők a vásár ideje alatt is megtekinthették a ház állandó és
időszakos kiállítását. A szervezők  a kedvező fogadtatás miatt 
a kiállítás és vásár megrendezését augusztus 23án szeretnék
megismételni.

Csipkeverők Találkozója és "Rangos – gangos" vásár

Fábián Krisztina



Abádszalók Város Önkormányzata, élve a pályázati lehetőséggel
diákmunka programot indított be a nyár elején.

A Kunhegyesi Járási Munkaügyi Központ által koordinált program
6 órás munkaviszonyban közel két hónapos foglalkoztatást kínált.

A nagyszámú jelentkezésnek köszönhetően lerövidítettük az idő

tartamot, így aki megfelelt a Munkaügyi Központ által elvárt felté
teleknek, azt felvettük, összesen 62 főt. A diákok túlnyomóan az
idegenforgalmi területen, az iskolában, az óvodákban dolgoznak,
de akad aki javító mûhelyben, vagy az állattartó telepen segíti ki
az ott dolgozókat.

Diákmunka

Kasza Gábor

A START Mezőgazdasági mintaprojekt állattenyésztési programjá
ban először vesz részt településünk. A program keretein belül a
közbeszerzések lefolytatása után előnevelt csirke, választási ma
lac, növendék szarvasmarha, kecske és juh állomány érkezik a
településre.

Elsőként 2000 db előnevelt csirke leszállítása történt meg.

A gondozók lelkiismeretes munkájának is köszönhetően hét hetes
tartás után 1967 dbot sikerült értékesíteni, illetve 3,5q alapanya
got a Főzőkonyha részére átadni.

Időközben megérkezett az újabb állomány 2200 db csirke.

Az értékesítésből befolyt összegből a többi állat téli takarmányo
zását kívánjuk megoldani.

A 100 db választási malac is szépen gyarapodik, elhullás nem
volt, várhatóan december elején kezdődhet a vágóhídra szállítás.

A napokban megérkezik a többi állat is, a későbbiekben erről is
beszámolunk.

START hírek

Kasza Gábor



Abádszalók Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.18.) rendeletének módosításá
ról.
Abádszalók Város Képviselőtestülete az
államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV.törvény 34 § a valamint az állam
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról
kiadott a 368/2011.(XII. 31. ) Korm.rende
letben foglaltak alapján az önkormányzat
2014. évi költségvetését az alábbiak sze
rint módosítja...

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

Abádszalók, 2014. július 23.

Abádszalók Város Képviselőtestületének

8/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

Abádszalók Város Képviselőtestületének

9/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

Abádszalók Város Képviselőtestületének

11/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének

12/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtott
szociális ellátásokról
Abádszalók Város Önkormányzata a szo
ciális igazgatás és a szociális ellátásról
szóló, többször módosított 1993. évi III. tv.

(továbbiakban: Sztv.) 25. § (3) bekezdésé
ben és a 26. §ában kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzat által pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról
az alábbi rendeletet alkotja...

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

Abádszalók, 2014. július 3.

a pénzben és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 8/2014. (VII.
4.) önkormányzati rendelet módosításá
ról
1.§ (1)A rendelet 11.§a 12.§ra módosul.

2.§ (1)A rendelet 11.§nak helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

11.§(1)Abádszalók Város Önkormányzatá
nak polgármestere önkormányzati hatás
körben  a halálesetről való
tudomásszerzést követő huszonegy napon
belül  gondoskodik az illetékességi terüle
tén elhunyt személy közköltségen történő
eltemettetéséről

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

Abádszalók, 2014. július 31.

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
létrehozásáról
Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontjában, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról

szóló 1993. évi III. törvény 58/B§. (2)
bekezdésében és a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el...

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

Abádszalók, 2014. július 31.

Abádszalók Város Képviselőtestületének

10/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló
9/2014.(VII. 24.) számú rendeletével
módosított 2/2014.(II. 18.) rendeletének
módosításáról.
Abádszalók Város Képviselőtestülete az
államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV.törvény 34 § a valamint az
államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról kiadott a 368/2011.(XII. 31.
) Korm.rendeletben foglaltak alapján az
önkormányzat 2014. évi költségvetését az
alábbiak szerint módosítja

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

Abádszalók, 2014. július 31.

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. június 11i ülésén hozott határozatai — rövidített formában

38/2014. (VI. 11.) számú képviselőtestü
leti határozat:
Bölcsőde vezetői feladatok ellátására
irányuló pályázat kiírásáról
Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete jóváhagyja a mellékelt
bölcsőde vezetői pályázat kiírását.

39/2014. (VI. 11.) számú képviselőtestü
leti határozat:

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Szerződés jóváhagyásáról
Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a beterjesztett Hulla
dékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerző
dést a beterjesztett formában, valamint
tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerző
dés aláírására.

40/2014. (VI. 11.) számú képviselőtestü
leti határozat:
A TiszaVíz Kft. törzstőkéjének kötelező
leszállításáról.
Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete egyetért a TiszaVíz
Kft. törzstőke leszállításával, mely a tagok
törzsbetéteik arányában történő csökken
tése lehet.



Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. július 3i ülésén hozott határozatai — rövidített formában

45/2014. (VII. 3.) számú képviselőtestü
leti határozat:
Abádszalók Város gyermekvédelmi
helyzetéről
Abádszalók Város Képviselőtestülete a te
lepülés 2013. év gyermekvédelmi helyze
tének értékeléséről szóló beszámolót
elfogadja, méltányolja a területen dolgozó
szakemberek szakmai elhivatottságát, me
lyet a rászoruló családok érdekében vé
geznek.

46/2014. (VII. 3.) számú képviselőtestü
leti határozat:
„A nyári diákmunka elősegítése” c.
programban történő részt vételről, vala
mint a szükséges önerő biztosításáról.

Abádszalók Város Képviselőtestülete ki
nyilvánítja, hogy „A nyári diákmunka előse
gítése” c. programban részt kíván venni, a
szükséges önerőt költségvetéséből bizto
sítja.

47/2014. (VII. 3.) számú képviselőtestü
leti határozat:
A helyi önkormányzatok működőképes
sége megőrzését szolgáló kiegészítő tá
mogatásra vonatkozó igény
benyújtásáról.
Abádszalók Város Önkormányzatának
képviselőtestülete a Magyarország 2014.
évi központi költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvény, valamint a megyei ön
kormányzati tartalék, és a rendkívüli önkor

mányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.
31.) BM rendelet alapján támogatási igényt
nyújt be.

48/2014. (VII. 3.) számú képviselőtestü
leti határozat:
A „Jászkun kapitányok nyomában” pro
jekt konzorciumi megállapodás módosí
tásának elfogadásáról.
Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete jóváhagyja a „Jászkun
kapitányok nyomában” projekt módosított
konzorciumi megállapodását, egyben fel
hatalmazza a település polgármesterét a
módosított konzorciumi megállapodás alá
írására.

Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. július 7i ülésén hozott határozata — rövidített formában

60/2014. (VII. 7.) számú képviselőtestü
leti határozat:
A gyermekétkeztetés ellátására megkö
tött megállapodások, valamint az adott
megrendelések felmondásáról
Abádszalók Város Önkormányzat Képvise
lőtestülete az alábbi döntést hozza:
1. A nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó,
2014. június 10én a Füredi Hableány Bt.

nek adott megrendelését azonnali hatállyal
felmondja.
2. Az iskolai intézményi étkeztetésre vonat
kozó 2013. július 16án a Füredi Hableány
Bt.vel létrejött szolgáltatási megállapodást
azonnali hatállyal felmondja.
3. Az óvodai intézményi étkeztetésre vo
natkozó 2013. július 16án a Füredi Hable
ány Bt.vel létrejött szolgáltatási

megállapodás azonnali hatályú felmondá
sával egyetért, javasolja az Abádszalók
Mikrotérségi Közoktatási Társulásnak a
megállapodás felmondását.
4. A nyári gyermekétkeztetés ellátását
megrendeli Doma Katalin egyéni vállalko
zótól és Kovács Mihály polgármestert an
nak aláírására felhatalmazza.

Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. július 23i ülésén hozott határozata — rövidített formában

62/2014. (VII. 23.) számú képviselőtes
tületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának

2014. évi közbeszerzési tervének módo
sításáról
Abádszalók Város Önkormányzata 2014.

évi módosított közbeszerzési tervét jóvá
hagyja.

Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. július 31i ülésén hozott határozatai — rövidített formában

64/2014. (VII. 31.) számú képviselőtes
tületi határozat:
Szociális Szolgáltatástervezési Koncep
ció elfogadása
Abádszalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 2014. évi Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciót a beter

jesztett formában és tartalommal elfogadja.

65/2014. (VII. 31.) számú képviselőtes
tületi határozat:
Számlavezető pénzintézet változtatásá
ról
Abádszalók Város Önkormányzata 2014.

szeptember 1től a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezeti számláit.
A Képviselőtestület a számlavezető hitel
intézet váltás előkészítésével és lebonyolí
tásával az Abádszalóki Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáját
bízza meg.

Ebben az évben már másodjára került megrendezésre a Tiszató
Strandon, a Halételek Fesztiválja. A versenykiírás szerint az ama
tőr kategóriában bárki, a profik között pedig vendéglátóhelyek mé
rik össze tudásukat. Az idén Emődről és Bajáról, Ceglédbercelről
is érkeztek, a többség azonban a környékbeli, és helyi versenyző
volt. A 14 csapatban összesen 141 fő szorgoskodott. Ennek meg
felelően készült gyufa tésztás, korhely, és tiszai halászlé, tárcsán
sült keszeg, roston harcsa, de még hal fasírt is. A szakértő zsűrit
ezúttal is Pálszabó Mihály a „Francia Gasztronómia” lovagja ve
zette. Cseppet sem volt könnyű munkájuk, abban azonban egyet
értettek Lévai Ferenc úrral, aki az Aranyponty Halászati Zrt. igaz
gatója, hogy Magyarország igencsak el van maradva az egy főre

jutó halfogyasztásban, és az ilyen rendezvények arra is hivatot
tak, hogy népszerűsítsék ezt a remek egészséges táplálékot. S
ha már népszerűsítés, két dolgot mindenképpen meg kell említe
nünk. A Tiszatavi Sporthorgász kft látvány haltelepítéssel, halsi
mogatással, és engedélyosztással próbálta, próbálja már
gyermekkorban megszerettetni a halakat, a csodálatos természeti
környezetet. Köszönet folyamatos jelenlétükért, munkájukért.

A Kovács Mihály Általános Iskola tanulói egy hetes rajztáborral
készültek az eseményre, a munkákból készült kiállítást láthatták
az érdeklődők. Egy nagyvásznas munka olyan jól sikerült, hogy a
szervezők szeretnék logóként használni a későbbiekben. Az alko
tók nevében Pálfi Veronika rajz szaktanár hozzájárult a használat
hoz.

II. Halételek Fesztiválja



A nap folyamán közel 2000 adag halételt fogyasztottak el a ven
dégek. A jó hangulatú napon a zsűri különdíját kapta az Abádsza
lóki Polgárőr Egyesület, a Fogas Horgászegyesület, a Jóbarát
Kiskocsma, és Poráczki András.

Az amatőrök versenyét Kiss Mihály és barátai nyerték, míg a pro
fik között a Főzőkonyha csapata érdemelte ki a Győrfi Sándor
Munkácsy, Mednyánszky –díjas szobrászművész alkotta szob
rocskát.

Kasza Gábor

Fotó: Pócs László



Abádszalóki Nyár képekben

Fotó: Pócs László
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Elkezdődött a belsőfalusi református templom felújítása
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