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Abádszalók az év feltörekvő
turisztika települése

2. oldal

Megalakult az új
önkormányzat

6. oldal

Tisza-tavi horgászrend 201 5
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Ingyenes!
Kedves Olvasó!

Az Abádszalóki Hírnök ingyenes!

Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el!

Tel.: 06/59 355224

email: titkarsag@abadszalok.hu

TISZA-VÖLGYI KÖZMŰFEJLESZTŐ
BERUHÁZÁS
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Az előző évinél lényegesen több szavazatot kaptak a Tiszatavi
települések az Év Szállása versenyben, ami többek között a kör
nyék fejlesztését szolgáló nemzeti program hatása is lehet. Az
egy szálláshelyre eső foglalások száma Abádszalókon nőtt legin
kább, amivel a település kivívta az Év Feltörekvő Turisztikai Tele
pülése címet. Ráadásul itt található az Év Innovatív Szálláshelye
különdíjjal jutalmazott Butik Design Rooms is, ahol minden szoba
másmás hangulatot idéz a tópart életéből.

Kiemelkedően teljesített a versenyben a szomszédos megye is: a
felsőtárkányi Bambara Hotel lett az Év Szállása a népszerűségi, a
minőségi és a szakmai szempontok összesítése alapján. Szintén
Heves megyében található a 2014es év romantikus szálláshelyé
nek választott Kastélyhotel Sasvár Resort, valamint a 45 csilla
gos szállodák között a minőségi díj első két helyezettje és a
szakmai díj nyertese egyaránt.
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Befejeződött az ÉAOP5.1.2/D3092f20100001 számú, „A Vá
sárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel és csapa
dékvíz rendezés JászNagykunSzolnok megyében I. ütem”
beruházása, amely az alábbi településeket érintette: Abádsza
lók, Jászkisér, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszasüly, Vezseny.

A pályázatot a Tiszavölgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás
nyújtotta be 2009. december 11én, majd 2011. október 13án ír
ták alá azt a támogatási szerződést, amely szerint a Vásárhelyi
Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel és csapadékvíz rende
zés JászNagykunSzolnok megyében I. ütem megvalósítása
2.491.361.937 forint összegű, 100 százalékos támogatásban ré
szesült. Az alapkőletétellel egybekötött nyitórendezvényre 2013.
november 4én Kunhegyesen, az Országzászlónál került sor.

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) keretében az elmúlt
években befejeződött a HanyiTiszasülyi és a Nagykunsági ár
apasztók építése. Jelen beruházás célja volt: a települések belte
rületi csapadékvízelvezető hálózatának kiépítése és
üzemeltetése során a vízkár megelőzése, az élet védelme. Az ál
lagmegóvás mellett fontos szempont volt az érkező víz hasznosí
tása és védelme, illetve a lakott területeken élők védelme,
életminőségük javítása.

A belterületi vízelvezetőhálózat, a településrészek jellegétől füg
gően, 12 éves gyakoriságú mértékadó csapadékból összegyüle
kező vízhozamra méretezve létesült. Nagyobb csapadék esetén a
rendszer tározási kapacitásának kihasználásával, valamivel
hosszabb idő alatt, a csapadékvíz biztonságosan fogadható és el
vezethető. A Tisza melletti településeknél, a szivárgó illetve faka
dóvizet is befogadja a rendszer, illetve a felszíni csapadékvíz

elvezetését is megoldja. A vízhiányos, aszályos időszakban a ter
vezett létesítmények megfelelő üzemeltetése megteremti a lehe
tőséget a belterületi víz visszatartására és hasznosítására.
A településeken biztosítottá válik a lakossági csapadékvíz egyedi
gyűjtése, az önkormányzatoknak pedig módjuk lesz a vízvissza
tartási és tározási üzemállapot megvalósítására.

A fejlesztéssel a környezet alkalmassá válik turisztikai célok meg
valósítására, amely munkahelyeket is teremthet a térségben, to
vábbá a településeken a jövőben csökken a belvíz által
veszélyeztetett területek nagysága. Az érintett településeken élők
száma: Kunhegyes 8178, Tiszabura 2927, Vezseny 739, Jászkis
ér 5892, Abádszalók 4673, Tiszasüly 1664 fő.

TISZA-VÖLGYI KÖZMŰFEJLESZTŐ BERUHÁZÁS
KÖZEL 25 EZER EMBER ÉLETMINŐSÉGE JAVUL JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKMEGYÉBEN

Tiszavölgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás

Abádszalók az év feltörekvő turisztika települése
Budapest, 2014. november 27. – Kiemelkedő eredményeket értek el a Tiszatónál, valamint Heves és Veszprém megyében található
települések az Év Szállása versenyben. Közel 250 000 vendégértékelés és 40 000 szavazat, valamint a szakmai zsűri véleménye
alapján megválasztották a legromantikusabb és leginkább családbarát szálláshelyeket is.

Év Szállása 2014 díjazottak
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A horgászat szabályozásának keretét a mindenkori halgazdálko
dási és halvédelmi törvény adja. Egy adott víz sajátosságainak
megfelelően a helyi horgászrend ezt a keretet további szabályok
kal egészítheti ki, módosíthatja. A Tiszatavi horgászrendet társa
ságunk minden évben hosszas előkészítés és széles körű
egyeztetés után adja át a tulajdonosi körnek, a helyi önkormány
zatok vezetőinek és a horgászegyesületek szövetségének, majd
ők szavazáson döntenek az életbe léptetéséről.

Nagyon sok elképzelést megismertünk, és a soksok jobbító szán
dékú javaslatot áttekintettük. Köszönjük a véleményeket! Több
szöri átgondolás és az egyes elképzelések elemzése után
elkészült a végleges változat, amely az elvárásoknak megfelelő
en, a horgászok döntő többségét nem érinti hátrányosan. A jövő
évi horgászrend a fenntartható halállomány, a sporthorgászat és
az igazságosabb elosztás, egyenletesebb horgászati terhelés je
gyében módosult csupán. Az alábbiakban a változásokat kiemel
ve, végleges formájában adjuk közre a 2015. évi horgászrendet.

Kedves Horgásztárs!

Önnel együtt azt szeretnénk, hogy a Tiszató halállománya gyara
podjon, védelme erősödjön, a környezete tisztább és vonzóbb le
gyen. Az igazi horgász sportszerű eszközökkel, szabályos
módszerekkel fogja a halakat, és kíméletesen bánik velük. Horgá
szat közben se feledkezzünk meg arról, hogy a halak érző lények,
amelyeknek nem szabad fölösleges szenvedést okoznunk. Sza
bályozásokat (korlátozásokat) csak olyan mértékben vezettünk
be, mely a halállomány fenntarthatóságát szolgálja.
Segítsen abban, hogy a horgászat minél több horgász számára a
sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogást, a ha
lakkal szembeni kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált el
töltését, a természetben való kikapcsolódást, a vízi és vízparti
környezet megóvását jelentse. Legyen ebben partnerünk, kérje
segítségünket. Ha olyasmit tapasztal, ami közös céljainkkal ellen
tétes, jelezze a halászati őri bejelentő telefonszámon:
0670/3161979

TISZATAVI HORGÁSZREND 2015

Általános horgászati előírások
1.A) A felnőttek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre
maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maxi
mum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat,
valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat
csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszámkorlátozás
sal védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy
halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db
compó, vagy 2 db süllő és 1 db kősüllő). A horgászat napján
és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a
harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tart
ható meg. A darabszámkorlátozás alá nem tartozó őshonos fa
jokból naponta összesen 10 kg fogható.

1.AB) A 65 év felettiek részére kiadott horgászjegy birtokosa egy
szerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyen
ként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel
horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhá
lóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám
korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható
meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és
1 db compó, vagy 2 db süllő és 1 db kősüllő). A horgászat
napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka
és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal
tartható meg. A darabszámkorlátozás alá nem tartozó őshonos
fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

1.B A korlátozott horgászati jogosítványú, nők részére váltható
éves területi jegy birtokosa 1 bottal, és azon legfeljebb 3 db –
egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészség
gel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelő
hálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a
darabszámkorlátozással védett halakból naponta összesen 2
db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1
db ponty és 1 db compó, vagy 1 db süllő és 1 db kősüllő). A
horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a sül
lő, a csuka és a harcsa vonatkozásában, összesen maximum
7 darab hal tartható meg. A darabszámkorlátozás alá nem tar
tozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.C) Az ifjúsági területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizs
gával rendelkező személy, aki a 12. életévét már betöltötte, de a
19. életévét az adott év december 31ig még nem tölti be) 1 bot
tal, és azon legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horog
gal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1
négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. If
júsági területi jegy birtokában a darabszámkorlátozással vé
dett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy
halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db
compó, vagy 1 db süllő és 1 db kősüllő). A horgászat napján
és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a
harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tart
ható meg. A darabszámkorlátozás alá nem tartozó őshonos fa
jokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.D) A gyermekek részére kiadott területi horgászjegy birtokosa
(az a horgászvizsgával nem rendelkező személy, aki a 3. életévét
már betöltötte, de a 15. életévét az adott év december 31. napjáig
még nem tölti be) 1 bottal, azon 1 db  maximum 3 ágú  horoggal
felszerelt horgászkészséggel horgászhat. A darabszámkorláto
zással védett halakból naponta összesen 1 darabot tarthat
meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári na
pon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen
maximum 3 darab hal tartható meg. A darabszámkorlátozás
alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.E) A turisták részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre 1
bottal és legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal
felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetmé
ternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.

Tisza-tavi horgászrend 201 5

Az Év Szállása verseny díjazottjai 2014ben

Fődíjak:
Az Év Szállása: Bambara Hotel Felsőtárkány
Az Év Feltörekvő Turisztikai Települése: Abádszalók
Az Év Turisztikai Települése: Csesznek
Foreign hotel of the year: Hotel Szeifert Sovata
Foreign apartment of the year: 3 Palme Apartmani Crikvenica

Különdíjak:
Szavazatok száma alapján:
Az Év Romantikus Szálláshelye: Kastélyhotel Sasvár Resort Pa
rádsasvár
Az Év Családbarát Szálláshelye: Családi Wellness Hotel Gyula,
Hotel Kapitány Sümeg (megosztott díj)
Szakmai szempontok alapján:
Az Év Innovatív Szálláshelye: Butik Design Rooms Abádszalók Kovács Mihály polgármester a díjátadón
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A területi jegy birtokában a darabszámkorlátozással védett
halakból naponta összesen 2 db tartható meg (pl.: 1 db ponty
és 1 db harcsa, vagy 2 db csuka) A horgászat napján és az
azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa
vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható
meg. A darabszámkorlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból
naponta összesen 10 kg fogható.

2. A süllő, a csuka és a harcsa horgászata az engedélyezett
mennyiség kifogása (megtartása) után folytatható, azonban
minden további megfogott ilyen halat a horgász köteles azon
nal, kíméletesen visszaengedni.

3. A horgász a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben
köteles magánál tartani a halfogásra jogosító okmányokat (állami
horgászjegy, területi jegy és fogási napló), amelyek csak a sze
mélyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtoká
ban jogosítják az okmányok tulajdonosát a halfogásra.

4. A horgász a jogszerű kifogással és a fogási naplóban való rög
zítéssel szerzi meg a hal tulajdonjogát.

5. A horgász a fogási naplóját köteles vezetni, az abban található
szabályoknak megfelelően.

6. Nem őshonos halakat (felsorolásuk a fogási naplóban megtalál
ható) a vízbe engedni, illetve visszaengedni az őshonos halállo
mány védelme érdekében tilos. (Ez alól kivételt képeznek a
kívülről akadt példányok, melyeket kötelező visszaengedni.)

7. A nem őshonos halak fogása nem esik mennyiségi korlátozás
alá, a horgász köteles a megfogott példányokat a vízterület elha
gyásakor a helyszínről elszállítani. (Ez alól kivételt képeznek a kí
vülről akadt példányok, melyeket kötelező visszaengedni.)

8. Nem őshonos hallal (pl.: ezüstkárász, razbóra, stb.) csalizni ki
zárólag akkor szabad, ha a csalihal a Tiszatóból került kifogásra.

9. Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halak
kal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés
ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimu
mot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a
vízbe. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést
nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.

10. A szabályosan kifogott (elvinni kívánt) halat a vízpartról elszál
lítani csak gyors és kíméletes leölés után szabad. A 30 cmnél ki
sebb testhosszúságú csalihal élve is elszállítható, de kizárólag
olyan edényben, mely biztosítja a számára szükséges oxigéntar
talmú vizet.

11. Az országosan érvényes fajlagos tilalmi időszakokra, a kifog
ható legkisebb méretekre vonatkozó szabályok a fogási naplóban
találhatóak. A Tiszatavon azonban az alábbi fajok vonatkozásá
ban a következő legkisebb kifogható méretek vannak érvényben:

ponty: 35 centiméter ,
süllő: 40 centiméter,
kősüllő: 30 centiméter,
csuka: 50 centiméter,
compó: 30 centiméter,
menyhal: 30 centiméter.

12. Január, február, március, november és december hónapok
ban tilos a harcsa fogása. Fajlagos tilalmi időszakában (május 2.
tól június 15.ig) tilos a harcsa horgászata az öblítőcsatornákban.

13. A KisTiszán az Egerpatak torkolatától a Laskópatak torkola
táig, valamint a 33. számú főút hídja (Egerpatak hídja), az
Egerpatak, a KisTisza és a poroszlói gát határolta területen
lévő munkagödrökön január 1. és február 28., valamint novem
ber 1. és december 31. között ragadozó halra horgászni csak ter
mészetes csalival engedélyezett, a pergetés tilos.

14. A Dühöslapos vízterületén január 1. és február 28., vala
mint november 1. és december 31. között mindennemű hor
gászat tilos.

15. November 1. és március 15. közötti időszakban  a vermelő

halállományok védelme érdekében  a halfogási tevékenységhez
szonárt használni tilos.

16. Január, február és december hónapokban a horgászat csak a
naptári napkeltétől napnyugtáig engedélyezett.

17. A halállomány ívóterületeinek védelme érdekében április 15.
és május 31. között tilos a horgászat az Egerpataknak a Négyes
és Borsodivánka községeket összekötő közúti hídjától a Tiszató
ba torkollásáig terjedő szakaszán.

18. A halszaporulat védelme érdekében az öblítőcsatornákban –
február 1. és június 15. között – fokozott figyelemmel, nagyobb
hullámkeltés nélkül kell közlekedni a vízi járművekkel.

19. A kiskörei téli kikötő területén, valamint a duzzasztómű felvi
zén 300 m hosszan, továbbá minden műtárgy 50 mes körzetén
belül tilos a horgászat (beleértve az öblítőcsatornák szabályozó
műtárgyait is).

20. Tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek
eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről
akadt vagy külsérelmi nyommal rendelkező halat kötelező a vízbe
visszahelyezni, megtartani tilos.

21. A Tiszató teljes területén tilos a vontatásos vagy sleppelő
módszer (elektromos vagy robbanómotorral, szél vagy sodrás ál
tal egyaránt).

22. A Tiszató teljes területén tilos a behordás. Parti horgászat
esetén a szerelék vízbe juttatása csak és kizárólag partról elvég
zett dobással engedélyezett. Az etetőhajó használata tilos.

23. A Tiszatavon foglalt horgászhely nincs, a horgászhelyet érke
zési sorrendben lehet elfoglalni. A csónak rögzítésére szolgáló ka
rókat, kiszúrókat a horgászat befejeztével a horgász köteles
kiszedni és elvinni.

24. Szemetes helyen tilos horgászni! A szemetes helyen horgá
szó személytől a területi jegy bevonható. A horgász köteles a
horgászat befejezésével a horgászhelyet tisztán hátrahagyni.

25. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét, csónakját jól
látható módon, folyamatosan megvilágítani.

26. A haljelölés a halgazdálkodást segíti. Jelölt halról a jelet csak
akkor szabad levenni, ha az a kifogható méretet elérte. A levett je
let, a fogás helyét, idejét, a hal pontos testhosszát, legnagyobb
magasságát, tömegét, valamint a horgász nevét és lakcímét tar
talmazó feljegyzést kérjük postai úton megküldeni, vagy szemé
lyesen leadni a Tiszatavi Sporthorgász K. N. Kft.nek (5350
Tiszafüred, Örvényi út 46.). Minden beküldő ajándékban részesül,
valamint év végén 1 db éves területi jegyet sorsolunk ki közöttük.

27. A helyi horgászrend megsértése a területi jegy azonnali bevo
násával jár.

28. A felügyelet nélkül hagyott, halfogásra alkalmas horgász
készségek tulajdonosától a területi horgászjegy azonnal be
vonásra kerül.

29. A halgazdálkodásra jogosult fenntartja a jogot, hogy a Ti
szató egész területén bármely víztéren határozatlan ideig  a
horgászokkal és képviselőjükkel előzetesen egyeztetve 
megtiltsa bizonyos horgászmódszerek alkalmazását vagy a
horgászatot. Az életbe léptetett korlátozásról a társaság a
weblapján (www.sporthorgasz.eu), elektronikus hírlevél for
májában, a kikötőkben elhelyezett hirdető táblákon, valamint
az érintett víztér határában elhelyezett táblákon tájékoztat.

30. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgaz
dálkodásról és a hal védelméről szóló törvény az irányadó.

Horgászatához kedvező vízjárást, jó horgászidőt és kellemes
szórakozást kívánunk!

Tiszatavi Sporthorgász K. N. Kft.
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Mivel a 30 éves általános iskolai találkozóra még 3 évet kell vár
nunk, így kitaláltunk egy másfajta találkozót.
Puzsoma Bécivel elterveztük, hogy összehozunk egy csapatot.
A telefonok vége szinte forró volt. Három nap leforgása alatt meg
is volt a létszám, szinte mindenkivel felvettük a kapcsolatot, így
2014.november 15én 14 órától 35 éves óvodai csoport találko
zót szerveztünk a szalóki óvodában.
Csoportvezető óvónőnk Kasza Jánosné Marika néni, délutános
óvónőnk Gémes Gézáné Erzsike néni nagy megtiszteltetéssel és
nagy örömmel fogadta meghívásunkat. Sajnáltuk viszont, hogy
volt vezető óvónőnk Szekrényes Istvánné Jucika néni, Bakó And
rásné Mariska dadus néni és egy pár csoporttársunk nem tudtak
eljönni a találkozóra.

Mint megtudtuk, ilyen találkozó Abádszalókon még nem volt, így
örültünk, hogy mi szervezhettük meg elsőként. Nagyon jó volt ta
lálkozni az akkori csoporttársakkal, hiszen van, akivel 3334 éve
nem találkoztunk, így rengeteget beszélgettünk.
Sokan hozták magukkal a régi fényképalbumokat, fotókat, amiket
mindenki nagy örömmel nézegetett, így a fotók látván még jobb
volt visszamenni az időben.
Nagy élmény volt számunkra, hogy belepillanthattunk az 1976/77,
1977/78 és 1978/79es óvodai csoportnaplónkba, amiben óvó
néni szinte mindent leírt rólunk naprólnapra. Emlékként mindenki
megkapta a ballagó tarisznyáját a régi, már lebontott óvoda fény
képével, pogácsával, névsorral és az akkori óvodai jelével.
Kasza óvó néni mindenkinek egy kis csoki mikulással kedveske
dett.
A nap végére, hogy pontot tegyünk, elmentünk a Lilaakác Ven
déglőbe, ahol nagyon finom kétfogásos vacsorát kaptunk. A süte
mények mellett felelevenítettük a régi bohóckodásokat, amiken
jókat nevettünk. Mindenki nagyon jól érezte magát és annyira jól
sikerült minden, hogy másnap már jöttek a telefonok:
Mikor lesz a következő találkozónk? kérdéssel.
Örülünk neki,hogy ezzel a találkozóval még közelebb kerültünk
egymáshoz, és szinte napi kapcsolatban vagyunk mindenkivel.
Köszönettel tartozunk Földházi Julianna vezető óvónőnek, aki
számunkra a helyet biztosította és kinyitotta nekünk az óvoda aj
taját, és köszönjük Réti Etu óvónőnek a fáradozását, aki előkeres
te mind a három csoportnaplónkat, aminek bejegyzésein jókat
derültünk.
Hálánk jeléül emlékként átadtunk egy ballagó tarisznyát az óvo
dának.

35 éves ovistalálkozó

Illésné Faragó Mónika

Az október 12i választás rendben megkezdődött, és zavartalanul
lebonyolódott. A választási bizottság őrködött a választás tisztasá
ga és lebonyolítása felett. A szavazókörökben végzett szemlénk
nem állapított meg kifogásolni valót. Az ott dolgozók értették és jól
végezték munkájukat. Minden szavazó megkapta a kért tájékozta
tást. A mozgó urnák szabályszerűen működtek. A szavazóköri
eredményösszesítés és jelentésadás rendben megtörtént. A vá
lasztási iroda a városi összesítés után a bizottság elé tárta a vá
lasztás adatait, melyeket a bizottság a következők szerint
véglegesített:

A helyi választási bizottság a választás eredményét megállapítot
ta:

Abádszalókon a helyi önkormányzati képviselők és polgár
mester választás, valamint a nemzetiségi önkormányzati kép
viselők választása eredményes.

Részleteiben a következők szerint jelentjük:

I. Abádszalók népessége a választás napján: 4402 fő.
II. A névjegyzékben szereplő szavazók száma: 3605 fő
III. Szavazáson megjelentek száma: 1718 fő, ami 47,66%.
IV. Polgármester választáson érvényes szavazat: 1694.
A választás eredménye: Kovács Mihály 892 szavazat.

Abádszalók közjogi méltóságának, polgármesterünknek Kovács
Mihály úr lett megválasztva, aki az elmúlt négy évben is viselte e

tisztséget.

V. Önkormányzati képviselők választáson érvényes szavazat
összesen: 8814.
Az első hat fő választási eredménye a jelöltre leadott szavazatok
sorrendjében:
1. Balogh Gyula 1015. szavazat
2. Tóth Tibor 974. szavazat
3. Kasza Gábor 578. szavazat
4. Kovrig Zoltán 576. szavazat
5. Dr Pásztor István Zoltán 575. szavazat
6. Komáromi Zoltán 551. szavazat,
akik a képviselő testületbe megválasztásra kerültek.

VI. Kisebbségi önkormányzati képviselők
választásán érvényes szavazat: 21.
Az első három fő választási eredménye a jelöltekre leadott szava
zatok sorrendjében:
1. Samuné Puzsoma Andrea 20 szavazat
2. Puzsoma Tímea 14 szavazat
3. Puzsoma Mihályné 13 szavazat

A megválasztott tisztségviselőknek mind a magam, mind a vá
lasztási bizottság, a választás sikeréért dolgozók, mind Abádsza
lók lakossága nevében gratulálunk! Kívánjuk, hogy munkájuk
legyen eredményes, munkálkodjanak együtt Abádszalókért, min
den abádszalóki boldogulásáért!

VII. A megyei közgyűlés pártlistára leadott érvényes szavazatok
száma: 1663.
A választás eredménye jelöltenként:
1. FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG/KERESZTÉNY DE
MOKRATA NÉPPÁRT: 976 szavazat 58,69%
2. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM: 423 szavazat
25,44%
3. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT: 126 szavazat 7,58%
4. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: 97 szavazat 5,83%
5. MUNKÁSPÁRT: 41 szavazat 2,46%

VIII. A választás eredményét senki nem kifogásolta meg. Ez is
dicséri a választók hozzáállását, a munkát végzők tisztessé
gét és elismerését.

Egy minden részében demokratikus és a törvény előírásait betar
tó választás történt Abádszalókon. A választópolgárok kifejezték
szavazataikkal, hogy kiket bíznak meg az elkövetkező időszakban
a város vezetésével.

Ez a bizalom felemelő és felelősség teljes. Sok fáradságot, mun
kát és körültekintést igényel e tisztség.

Legyen folyamatos és sikeres a testület munkája az egész vá
lasztási időszakban!

Mindezekhez kívánunk sok sikert, kitartást és jó egészséget!

Abádszalók Helyi Választási Bizottsága

A 201 4. október 1 2-i Abádszalók Városban megtartott választásról



Tisztelt Abádszalókiak!

A mai napon ünnepélyes keretek között megalakult az új abád
szalóki önkormányzat.

A polgármesteri esküt követően ismertettem a önkormányzati,
gazdasági programomat.

Az elmúlt négy esztendőben valamint a mai ülésen ismertetett
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Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter úr gratuláló levele Kovács
Mihály polgármester úr részére

program meghatározásánál illetőleg az új önkormányzat és a bi
zottságok felállításánál is figyelemmel voltam az egyedülálló pol
gármesteri felelősségre.

Ezért csakúgy mint 4 esztendővel ezelőtt az önkormányzatigaz
dasági programom legfontosabb feladatként most is a város mű
ködőképességének a biztosítását határozom meg.

2010ben az abádszalóki önkormányzatot valamint a helyi intéz
ményrendszert jellemző lesújtó gazdasági, pénzügyi helyzet kihí
vásai jelentették a működőképesség biztosításának a
feladatrendszerét.

2014ben, miután a korábbi időszak pénzügyi problémáit már ma
gunk mögött tudhatjuk, a működőképesség biztosítása az önkor
mányzat képviselőtestületének a stabil működését, összhangját
jelenti. Azt, hogy a békétlenkedés, a testületen belüli parttalan vi
ták, személyeskedések ne vegyék el az energiáinkat és közösen,
összefogva azon dolgozzunk, hogy az előttünk álló fejlesztési cik
lusban eredményesen szerepelhessünk, a város valamint a tér
ség fejlődését elősegítsük.

Felelős településvezetőként a közösségek és a város érdekeit
szem előtt tartva ebben az értelemben is biztosítani fogom a vá
ros működőképességét. Ennek a működőképességnek a biztosí
tásához hívom munkába, szólítom valódi feladatra a későbbi
előterjesztésekben szereplő képviselőket, bizottsági tagokat és
Abádszalók valamennyi polgárát.

Még egyszer szeretném megköszönni a magam, és a képviselő
társaim nevében is a sok támogatást, jókívánságot. Köszönjük
szépen a bizalmat, amelyet nem csak kiérdemelni kell, hanem
meg is kell tartani. Ezért a következő években minden testületi
tagnak kellő alázattal kell végeznie a munkáját Abádszalókért!

Számítunk Önökre és Önök is számíthatnak ránk!

Abádszalók Város Képviselőtestületének

14/2014. (X. 28.) önkormányzati
rendelete

Megalakult az új Önkormányzat
RészletKovácsMihálypolgármesterönkormányzati alakuló ülé-

sen elhangzottbeszédéből

A temetőről és a temetkezésről szóló 7/2014. (IV. 25.) önkor
mányzati rendelet módosításáról

1. §. A rendelet 1. §. (5) bekezdése az alábbiakra változik: Az ön
kormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt.

2. §. A rendelet 2. melléklete az alábbiakkal egészül ki:
 sírásás, hantolással 18.000, Ft
 urna sírásás, hantolással 5.000, Ft
 ravatalozás 5.000, Ft
 hűtés max. 5 nap 2.100, Ft
 ravatalozó épületének átengedése más szolgáltató
részére 35.000, Ft

3. §. Ezen rendelet 2014. szeptember 12én lép hatályba, kihirde
téséről a jegyző gondoskodik,

Abádszalók, 2014. szeptember 11.

Abádszalók Város Képviselőtestületének

13/2014. (IX. 12.) önkormányzati
rendelete

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

a helyi Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának 14/2013. (XI. 13.) rendelettel módosított
8/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

1. §. (1) A 28. §. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke
zés lép:
A képviselőtestület – saját tagjai közül, a polgármester javaslatá
ra, titkos szavazással, minősített többséggel, a polgármester he
lyettesítésére, munkájának segítésére kettő fő alpolgármestert
választ.
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(2) Az alpolgármesterek társadalmi megbízatásban látják el fel
adataikat.

2. §. (1) A 35. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselőtestület a következő bizottságokat hozza létre:
a., Ügyrendi Pénzügyi és Turisztikai Bizottság
b., Oktatási Közművelődési Sport és Szabadidős Bizottság.
c., Társadalompolitikai Szociális Egészségügyi és Közbiztonsági
Bizottság

3. §. (1) A 38. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képvi
selők közül kell választani. A polgármester, a polgármesteri hivatal
dolgozója nem lehet bizottság elnöke, elnökhelyettese, tagja.

4. §. (1) Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatály
ba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2014. október 27.

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző

Abádszalók Város Képviselőtestületének

15/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Abádszalók Város Önkormányzatának képviselőtestülete Ma
gyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésében, továbbá
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 2. §ban kapott felhatalmazás alapján, a települési ön
kormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX. 25.) BM rendelet 2. §
(1) a) pontjában foglaltak végrehajtására a szociális célú tüzelő
anyag támogatás helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

A rendelet célja, hatálya
1. §. (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
46/2014.(IX. 25.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alap
ján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó, kiegészítő támogatást nyújt.

(2) Jelen rendelet célja, hogy az Abádszalókon élők részére támo
gatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvé
nyi felhatalmazásra, amely meghatározza az egyszeri
tüzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Abádszalók Város közigazgatási te
rületén lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárok
ra.

A támogatás feltételei
2. §. (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni tá
mogatást, tűzifát, vagy szenet biztosít azon szociálisan rászorult
személyek számára, akik közül előnyt élvez

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tör
vény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsök
kentési támogatásra, vagy
ad) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában
történő nyújtására  lakásfenntartási támogatásra jogosult, va
lamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, halmozottan hátrá
nyos helyzetű gyermeket nevelő.

(2) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában, vagy
szénben részesülőtől
semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

(3) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő sze
mélyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanból
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sor
rendjében történik.
(4) Az a személy, aki a tüzelőanyag támogatás megítélésénél nem

felel meg a 2. §ban foglalt feltételeknek, annál az elbírálás elsőd
leges szempontja a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jö
vedelme.

3. §. (1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra –
függetlenül a 2. § ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a
személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben enge
déllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedel
met, tűzifát szerzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem
fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerű
en senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(3) A tüzelőanyagban részesülő személy a tüzelőanyagot nem ér
tékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját célra használhatja
fel.

A támogatás igénylésének menete
4. §. (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás jelen rendelet 1.
melléklete szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.

(2) A kérelmeket 2014. november 30. napjáig lehet az Abádszaló
ki Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. A
polgármester a támogatásról legkésőbb 2014. december 15. nap
jáig dönt.

(4) Egy személynek, vagy családnak adható tűzifa mennyisége
maximum 5 m3, vagy 10 q szén lehet.

(5) A polgármester 2015. február 15. napjáig gondoskodik a tüze
lőanyag kiszállításáról.

(6) A tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét ké
pező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A tüzelőanyag szállításából származó költségek az önkor
mányzatot terhelik.

5. §. A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerinti, az
önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az ön
kormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását
követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2.
§ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 4. §ban meg
határozott határidőre érkeztek  el kell utasítani.

Záró rendelkezések
6. §. Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba,
egyben, a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló, 15/2013. (XII. 06.) rendelettel módosított 9/2012. (IV. 27.)
rendelet 12. §. (1) bekezdése hatályát veszíti.

Abádszalók, 2014. november 13.

Kovács Mihály
polgármester

Ballagó László
jegyző



a képviselő testület döntött a 95/2014. (X. 3.) számú határoza
tában a Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás igényléséről;

a képviselő testület döntött a 97/2014. (X. 3.) számú határoza
tában a Köztemető fenntartásával kapcsolatos nyilatkozat
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Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. augusztusus 28i ülésén

a képviselőtestület döntött a 74/2014. (VIII. 28.) számú hatá
rozatával a Víziközműszolgáltatási jelentés elfogadásáról,
bérleti díj jóváhagyásáról;

a képviselő testület döntött a 75/2014. (VIII. 28.) számú hatá
rozatával a Víziközmű vagyon értékelésének elkészítéséről;

a képviselő testület döntött a 76/2014. (VIII. 28.) számúhatáro
zatával a Ivóvízkutakkal kapcsolatos területvásárlásokról;

a képviselő testület döntött a 77/2014. (VIII. 28.) számú hatá
rozatával a Napelemrendszer építéséhez pályázat benyújtá
sáról;

a képviselő testület döntött a 78/2014. (VIII. 28.) számú hatá
rozatával a Pecasuli folytatásának támogatásáról;

a képviselő testület döntött a 79/2014. (VIII. 28.) számúhatáro
zatával a Közös tulajdon megszüntetése ügyében tárgyalásra
felhatalmazásról, önkormányzati saját forrás biztosításáról;

a képviselő testület döntött a 80/2014. (VIII. 28.) számúhatáro
zatával a Konyhatechnológiai tervezési szerződés jóváhagyá
sáról;

a képviselő testület döntött a 81/2014. (VIII. 28.) számú hatá
rozatával a Gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról.

Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. szeptember 11i ülésén

a képviselő testület döntött a 83/2014. (IX. 11.) számú határo
zatában a Beszámoló Abádszalók Város 2013. évi közrend
közbiztonság helyzetéről;

a képviselő testület döntött a 84/2014. (IX. 11.) számú határo
zatában a Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi költ
ségvetésének I. féléves teljesítéséről;

a képviselő testület döntött a 86/2014. (IX. 11.) számú határo
zatában a A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán ta
nulmányokat kezdeni kívánó, illetve folytató hallgatók
„BURSA HUNGARICA” ösztöndíjpályázatáról;

a képviselő testület döntött a 87/2014. (IX. 11.) számú határo
zatában a Beszámoló a Tiszatavi Sporthorgász Kft. 2013. évi
tevékenységéről.

Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. október 3i ülésén

Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. október 27i ülésén

a képviselőtestület döntött a 102/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Ügyrendi Pénzügyi és
Turisztikai Bizottságának megalakulásáról, annak elnökévé
Komáromi Zoltán képviselőt választotta.

a képviselőtestület döntött a 103/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Ügyrendi Pénzügyi és
Turisztikai Bizottságának megalakulásáról, annak
elnökhelyetteseként Dr. Pásztor István Zoltán képviselőt vá
lasztotta.

a képviselőtestület döntött a 104/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Ügyrendi Pénzügyi és
Turisztikai Bizottságának megalakulásáról, annak bizottsági
tagjaként Balogh Gyula képviselőt választotta.

a képviselőtestület döntött a 105/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Ügyrendi Pénzügyi és
Turisztikai Bizottságának megalakulásáról, annak bizottsági
tagjaként Adamecz Jánosnét választotta.

a képviselőtestület döntött a 106/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Ügyrendi Pénzügyi és
Turisztikai Bizottságának megalakulásáról, annak bizottsági
tagjaként Brumbauer Tibort választotta.

a képviselőtestület döntött a 107/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Oktatási Közművelődési Sport
és Szabadidős Bizottságának megalakulásáról, annak elnö
kévé Tóth Tibor képviselőt választotta.

a képviselőtestület döntött a 108/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Oktatási Közművelődési Sport
és Szabadidős Bizottságának megalakulásáról, annak elnök
helyetteseként Balogh Gyula képviselőt választotta.

a képviselőtestület döntött a 109/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Oktatási Közművelődési Sport
és Szabadidős Bizottságának megalakulásáról, annak bizott
sági tagjaként Komáromi Zoltán képviselőt választotta.

a képviselőtestület döntött a 110/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Oktatási Közművelődési Sport
és Szabadidős Bizottságának megalakulásáról, annak bizott
sági tagjaként Nagyné Szokolai Évát választotta.

a képviselőtestület döntött a 111/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Oktatási Közművelődési Sport
és Szabadidős Bizottságának megalakulásáról, annak bizott
sági tagjaként Varga Tamást választotta.

a képviselőtestület döntött a 112/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Társadalompolitikai Szociális
Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságának megalakulá
sáról, annak elnökévé Dr. Pásztor István Zoltán képviselőt
választotta.

a képviselőtestület döntött a 113/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Társadalompolitikai Szociális
Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságának megalakulá
sáról, annak elnökhelyetteseként Tóth Tibor képviselőt vá
lasztotta.

a képviselőtestület döntött a 114/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Társadalompolitikai Szociális
Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságának megalakulá
sáról, annak bizottsági tagjaként Kasza Gábor képviselőt vá
lasztotta.

a képviselőtestület döntött a 115/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Társadalompolitikai Szociális
Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságának megalakulá
sáról, annak bizottsági tagjaként Szűcs Sándornét választot
ta.

a képviselő testület döntött a 99/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Répászky Miklósnak, a Helyi Választási Bizottság
elnökének jelentése a 2014. október 12i választások eredmé
nyeiről;

a képviselő testület döntött a 100/2014. (X. 27.)) számú hatá
rozatában a polgármester programjának elfogadásáról.



Ehhez a felhíváshoz csatlakozott az Em
ber Mária Városi Könyvtár is. Évek óta
megrendezésre kerül ez a programsorozat
az ország valamennyi, együttműködni kí
vánó könyvtárával. Idén 1.460 könyvtár
vett részt 5.333 programmal.

A rendezvény célja a könyvtárak népszerű
sítése, az olvasók számának növelése, a
látogatók megismertetése a gyűjte
ménnyel, szolgáltatásokkal.

Október 14én, „Élő emlékezet – múltunk

értékei” címmel könyv és fotókiállítást lát
hattak az érdeklődők könyvtárunk helyis
mereti, abádszalóki vonatkozású
dokumentumaiból.
„Okoskönyvtár” elnevezéssel nyílt internet
napot tartottunk október 15én, ahol is a lá
togatok térítésmentesen vehették igénybe
ezt a szolgáltatásunkat.

A csütörtöki nap az egészségről szólt, ahol
is ingyenes szűrővizsgálatott végeztek a
Remény Gondozási Központ dolgozói, amit
ezúton is szeretnénk az újság hasábjain
megköszönni nekik. „Együtt az egészsé
günkért” címmel ingyenes vércukorszintet
és vérnyomást mértek a látogatóknak.
Közben gyógyteákat kóstolhattak, melyet a
Biopatikától kaptunk erre az eseményre.
Nekik is szeretnénk megköszönni a támo
gatást.

Október 17én „Olvas az ország” elnevezé
sű programhoz csatlakoztunk, ahol is kiállí
tást láthattak az érdeklődők azokból a
könyvekből, melyek itt, a mi könyvtárunk
ban bizonyultak a legsikeresebbnek, legol
vasottabbnak.

Eredményesnek mondhatjuk ezt a hetet,
ezeket a programokat, hiszen az állandó
olvasóinkon túl, sikerült megnyernünk
olyan személyeket is, akik még nem hasz
nálták könyvtárunkat.

Az ingyenes programokon túl, minden
résztvevőnek egy kis aprósággal kedves
kedtünk. Hazavihettek rejtvényt, könyvjel
zőt 2015ös naptárral, tollat, jegyzetfüzetet.

Jövőre folytatjuk…

Országos Könyvtári Napok
201 4. október 1 4-1 7.

Az országos rendezvény mottója
„Találkozzunk a könyvtárban”

Pataki Zsoltné
könyvtárvezető

Sokéves hagyomány óvodánkban, hogy novemberben egy hetet 
szülőkkel – az egészséges életmódra nevelés jegyében közös te
vékenységekkel töltünk.

Színes programokkal, játékokkal, feladatokkal készülünk.

Az idén – a hét nap alatt – keresztrejtvényt osztottunk a szülőknek

(megfejtése egy egészséggel kapcsolatos gondolat), kóstolót tar
tottunk teljes kiőrlésű pékárúból, gyógyteákból és ismeretterjesztő
szórólapot adtunk étrend kiegészítő vitaminokról.

Szeretettel vártuk a családtagokat vérnyomás és testsúlymérésre,
a közös futásra. Erre a programunkra meghívtuk az első osztályo
sokat is.

Egész héten gyűjtöttük a szülők és gyerekek által készített szebb
nélszebb és ötletesebb gyümölcs és zöldség szobrokat  melyek
bőkől összesen 234 darab készült  és az aulában kiállítotásra
kerültek. Feladat volt az egészséges és egészségtelen élelmisze

„Őrizzük az egészségünket”
Egészségnevelési héta Kölcseyúti óvodában,

201 4. november 1 7-25

Abádszalók október 6án kapott városi ran
got. Az évfordulóhoz kapcsolódva egész
hetes programsorozatot terveztünk. A
város kulturális, épített, természeti öröksé
gének megjelenítése állt a középpontban.
A hagyományápolás, szociális kompetenci
ák erősítése volt a célunk, a lakosság, az
együttműködő partnerek bevonásával.

Elsőként, rajzpályázatot hirdettünk a tanu
lók részére „Itt születtem én ezen a tájon”
címmel.

Az önkormányzati városi napon fellépett a
citerazenekar a város szabadtéri színpa
dán. Táncházat is szerveztünk az iskolá
ban.

A cipészmesterséggel ismerkedtek meg a

8. osztályosok a település cipészének mű
helyében. A 6. évfolyam tanulói a Babamú
zeumba tettek látogatást, ahol
megismerkedhettek a régi paraszti házak
berendezésével, az egyes tájegységek vi
seleteivel. Iskolatörténeti kiállítást is nyitot
tunk, s beszélgetést tartottunk az iskola

nyugalmazott pedagógusaival, egykori ta
nítványaival. A gasztronómiai délutánon a
birsalma került felhasználásra. Kompótot,
birsalmasajtot készítettek s kelt tésztát sü
töttek birsalmalekvár ízesítéssel. A város
nézés keretében épített örökségünk, a
jellegzetes épületek, a köztéri szobrok fel
keresése során elkészítettük Pharrell Willi
ams zenéjére a Wearefrom Abádszalók
videó klipet. A Csipkeverők Házában a
csipkeverés rejtelmeivel ismerkedtek meg
tanulóink. Kerékpártúráink során természe
ti kincseink megismerésére fektettük a
hangsúlyt. Az Abádi MiniMajort is megte
kintették a gyerekek.

Az események lezárása után értékelő
megbeszélést tartottunk, ahol a rendezvé
nyek kedvező fogadtatását állapítottuk
meg.

Az iskola közös ügyünk
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Abádszalók Város Képviselőtestületének

2014. november 13i ülésén

a képviselőtestület döntött a 127/2014. (XI. 13.) számú hatá
rozatában A Tiszatavi Sporthorgász Kft. 2015. évi horgász
rendjének elfogadásáról;

a képviselőtestület döntött a 128/2014. (XI. 13.) számú hatá
rozatában az Útépítési tervek előkészítésének ütemezéséről.

a képviselőtestület döntött a 116/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Képviselőtestület Társadalompolitikai Szociális
Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságának megalakulá
sáról, annak bizottsági tagjaként Pataki Szilviát választotta.

a képviselőtestület döntött a 118/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Kovács Mihály polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról.

a képviselőtestület döntött a 121/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Társadalmi megbízatású alpolgármester megvá

lasztásáról, melyben Balogh Gyula önkormányzati képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.

a képviselőtestület döntött a 122/2014. (X. 27.) számú határo
zatában a Társadalmi megbízatású alpolgármester megvá
lasztásáról, melyben Kovrig Zoltán önkormányzati képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.

a képviselőtestület döntött a 125/2014. (X. 27.) számú határo
zatában az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtéríté
sének megállapításáról.
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Bölcsődénk 24 férőhellyel rendelkezik, jelenleg 100 %os a feltöl
töttségünk. Legfiatalabb bölcsisünk 22 hónapos, legidősebb 37
hónapos. A kiscsoportba 11 gyermek, a nagycsoportba 13 gyer
mek van felvéve. Már most is vannak jelentkezők, akik a ta
vasszal, vagy a nyáron szeretnék majd hozni gyermekeiket.
Ezúton is kérünk minden érdeklődő szülőt, hogy időben jelezze,
ha gyermekét bölcsődénkbe szeretné a későbbiekbe beíratni, így
mindenképpen megpróbálunk számukra helyet biztosítani intéz
ményünkben.
A decembert a szabad játéktevékenység mellett a Mikulásra vá
rással és a Karácsonyra való felkészüléssel töltjük majd. Ezekről
a kisgyermeknevelők már most is beszélgetnek, énekelnek, mon
dókáznak a gyermekekkel. A kisgyermeknevelők hangulatkeltés

ként ünnepivé varázsolták a bölcsőde dekorációját. A kisebbek és
nagyobbak is izgatottan várják a Mikulás érkezését.

Bölcsődénkben november hónapban babamama klubot indítot
tunk. A még nem bölcsődés, illetve nem óvodás gyermekek és
szüleik két hetente hétfőnként ingyenesen látogathatják intézmé
nyünket. A klub célja, hogy az otthon lévő gyermekek ismerked
hessenek kortársaikkal, az intézménnyel és a gyeden, illetve
gyesen lévő anyukák tapasztalatokat cserélhessenek egymással.
A későbbiekben szakemberek előadásait is szeretnénk meghall
gatni, illetve a korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve
kisebb zenés és alkotó tevékenységet is tervezünk.
Legközelebbi baba klubunk időpontja 2014. december 8a hétfő,
1700, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Bölcsődei hírek

rekről való képgyűjtés melyből tablót készítettünk. A szülők aktivi
tását mutatja, hogy 671 képecske került behozatalra.

A programban való részvételért a családok pontokat kaptak, ezek
összesítése adta a versengés eredményét. Mind a 4 csoportban a
legtöbb pontot gyűjtő 33 család kapott gyümölcscsomagot.

A gyerekeket a közös programokon túl egyéb feladatok és megle
petések is várták. Ismerkedhettek a helyes fogápolással, Dr. Szi
lági Katalin közreműködésével. Dr. Matus Mária gyermekorvosnak
köszönhetően belepillanthattak az orvosi táska „rejtelmeibe”. Dia
filmen Makk Marci kalandjait ismerhették meg,

A nagycsoportosok ismerkedtek az egészségügyi intézmények
kel.

Sokat beszélgettünk arról, hogyan védhetjük egészségünket.

Az elmúlt napokra visszatekintve elmondhatjuk, nagyon eredmé
nyes, élménygazdag, „egészséges versenyszellemű” projektet
zártunk.

Köszönjük mindenkinek az aktív részvételét!

Sáfár Lajosné
óvónő

Az abádi óvodában a november hónap hagyományosan az
egészség jegyében zajlott. Kék cinege és Sárgarigó csoportos
gyermekeink a csoportszinten és közösen szervezett tevékenysé
gek során játékosan ismerkedtek az egészségmegőrzés fontossá
gával.

Zöldségeket, gyümölcsöket vásároltunk, ismerkedtünk új ízekkel.
Gyümölcs és zöldségsalátát, gyümölcslevet készítettünk, fo
gyasztottunk. Mézesdiós almát, almás süteményt, tököt sütöt
tünk, a csoportok egymást is megkínálták.

Megfigyelhették munka közben a fodrász nénit, megtanulták,
hogy a hajápolás is fontos része az egészségnek.

Diafilmen megismerkedtünk Makk Marcival, számítógépen meg
néztük Bogyó és Babóca A fülgyulladás című epizódját. A gyere
kek testsúly és magasságmérésen vettek részt, ismerkedtek az

érzékszervekkel, testrészekkel. Szerepjátékaik orvosos, kórhá
zas, mentős, fodrászos játékokkal bővültek. Naponta Makk Marci
val és Makk Marcsival tornáztunk, a táplálkozás mellett a
testmozgás egészségnövelő szerepéről is beszélgettünk.

A „Fuss az egészségedért!” jelszavú közös futásunkat az idén is
néptáncos bemelegítés előzte meg. A futás után a résztvevőket
gyógynövényes, meleg mézes teával kínáltuk meg. A különféle
magvakból sütött pékáruk kóstolásakor a teljes kiőrlésű gaboná
ból készült péksütemények egészségmegőrző szerepére hívtuk
fel a figyelmet.

Szülők, gyerekek nagy érdeklődéssel jelentek meg Tóth Mária vé
dőnő vérnyomásmérésén is.

A szülők Dr. Matus Mária gyermekorvos előadásán a gyermekkori
bőrkiütésekről és az immunrendszer erősítéséről hallhattak. Egy
későbbi alkalommal a gyerekek ismerkedtek orvosi táskája tartal
mával, Dr. Szilágyi Katalinnal pedig a fogápolási ismereteket ele
venítették föl játékosan.

Abádi óvoda
Novemberhónap az egészség jegyében
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2014. november 21én vettünk örök búcsút Dr. Lengyel
Boldizsártól, háziorvosunktól.

Dr. Lengyel Boldizsár 1960tól dolgozott településünkön a
gyógyítás szolgálatában. Munkája elismeréseként, a tar
talmas életút megbecsüléseként 2009ben megkapta
Abádszalók Díszpolgári címét.

A jóságos szívű, szeretetre méltó, szeretetteljes Lengyel
doktor úr érzékeny szívével és lelkével sokak szeretetét
nyerte el településünkön. A mindig segítőkész együttérzé
se, tapintata kedveltté tette őt a legtöbb ember előtt.

A saját magával szembeni igényességéből fakadóan min
dig a legjobbat akarta embertársainak. A gyógyítás mellett
a családja, kedves felesége és gyermekei voltak az élete.

Amikor szerettünk elhagyják a földi életet, hiányuk fájdal
masan érint minket. A több évtizedes gyógyítómunka va
lamennyiünk életében kitörölhetetlen nyomot hagyott.

Tisztelettel adózunk az Ő élete előtt és megőrizzük szí
vünkben emlékét. Hálát adunk Istennek, hogy ismerhettük
Őt, hogy dolgozhattunk vele, hogy sokat tanulhattunk tőle.

Nyugodjon békében!

Búcsúzzunk Dr. Lengyel Boldizsártól Abádszalók Város
lakói nevében!

„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt

de lényed lényege ezerfelé
szóródva köztünk maradt.”

(Keszei István)

Dr. Lengyel Boldizsár
1 924 – 201 4.






