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BABAMÚZEUM

1 4. oldal

Március 1 5. Ünnepi beszédet
mondott Dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter.

1 4. oldal

Kitüntetettünk, Jenei Gyula

1 3. oldal

Ingyenes!
Kedves Olvasó!

Az Abádszalóki Hírnök ingyenes!

Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el!

Tel.: 06/59 355224

email: titkarsag@abadszalok.hu
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy
2015. február 16. napjától az
Abádszalóki Közös Önkor
mányzati Hivatal vezetésére,
a Jegyzői tisztség betöltésére
kaptam kinevezést.
1983. november 25én szület
tem Debrecenben, általános
iskolai tanulmányaimat a Haj
dúszováti Általános Iskolában
folytattam. Ezt követően
1998–2002 között a debreceni

Tóth Árpád Gimnázium magyar, történelem szakán tanultam,
majd felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudo
mányi Karára, ahol 2007ben diplomáztam.
2008ban Tomajmonostora községbe költöztünk feleségemmel s
jelenleg is Tomajmonostorán élünk, nyolc hónapos kisfiammal
együtt.

20092012 között ügyvédjelöltként dolgoztam egy tiszafüredi ügy
védi irodában, ahol széleskörű tapasztalatra és gyakorlatra tettem
szert mind a polgári jog, mind a büntetőjog területéről. A három év
szakmai gyakorlatot követően 2013ban jogi szakvizsgát tettem.
Időközben 2012. június 1étől Kisköre város aljegyzőjeként dol
goztam, egészen 2015. február 16. napjáig. Ezen időszak alatt
közigazgatási tapasztalatokat gyűjtöttem, melyeket a mostani
munkám kapcsán tudok kamatoztatni.
2014ben a korábbi ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
által szervezett általános projektmenedzser és Európai Uniós pá
lyázatok gyakorlati projektmenedzsmentje képzéseket végeztem
el eredményesen.
Célom és feladatom a Település és az Önkormányzat érdekeinek,
fejlődésének előmozdítása, a törvényes működés biztosítása.
Fogadóóra keretében minden páratlan héten szerdán 08:00 –
12:00 óráig, illetve telefonon, emailben előre egyeztetett időpont
ban várom a Tisztelt Lakosság megkeresését.

Abádszalók jegyzője, Dr. Szabó István

Dr. Szabó István
jegyző

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. már
cius 1től a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló Törvény 33.
§a alapján az aktív korúak ellátását –
mely a foglalkozást helyettesítő támo
gatást, az egészségkárosodási és gyer
mekfelügyeleti támogatást tartalmazza
– a JászNagykunSzolnok Megyei Kor
mányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala
állapítja meg a kérelmező részére.

Ebből adódóan az ezzel összefüggő kérel
meket az Abádszalóki Közös Önkormány
zati Hivatal épületében található Járási
Hivatali Kirendeltség / 1es és a 14es/ iro
dáiban lehet benyújtani.

A kérelmek benyújthatók továbbá:
 JászNagykunSzolnok Megyei Kormány
hivatal Kunhegyesi Járási Hivatala
Kunhegyes, Kossuth u 58.
illetve
 Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munka
ügyi Kirendeltsége
Kunhegyes, Szabadság tér 910.

A Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ellá
tás iránt a közös önkormányzati hivatalnál
benyújtott kérelmet a közös önkormányzati
hivatal továbbítja a kérelmező lakcíme
szerint illetékes járási hivatalnak.
Az aktív korúak ellátása iránti kérelem a
kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó ál
lami foglalkoztatási szervnél is benyújtha
tó. Ez esetben az állami foglalkoztatási
szerv továbbítja a kérelmet a kérelmező
lakcíme szerint illetékes járási hivatalnak.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybe
vétele céljából a szociális rászorultsá
got szintén a kérelmező lakcíme szerint
illetékes járási hivatal állapítja meg.

Abádszalók Város Önkormányzata
2015. március 01től a szociálisan rá
szorulók megsegítésére az alábbi pénz

beli és természetbeni ellátásokat
nyújtja:

1. Rendkívüli települési támoga
tás

Korábban önkormányzati segély címén
igényelt támogatás március 01től rend
kívüli települési támogatás iránti kére
lemként terjeszthető elő.

Az 5/2015 (II.12.) önkormányzati rende
let az alábbiakat tartalmazza:

A Polgármester a létfenntartást veszé
lyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére rendkívüli települési támogatást
köteles nyújtani.

Rendkívüli települési támogatásban első
sorban azokat a személyeket indokolt ré
szesíteni, akik önmaguk, illetve
családjuk létfenntartásáról más módon
nem tudnak gondoskodni vagy alkalman
ként jelentkező többletkiadások  így külö
nösen betegséghez, halálesethez, elemi
kár elhárításához, a válsághelyzetben
lévő várandós anya gyermekének meg
tartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez, a neve
lésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához, a gyermek család
ba való visszakerülésének elősegítésé
hez kapcsolódó kiadások  vagy a gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak.

A rendkívüli települési támogatás kérelem
re és hivatalból  különösen nevelésiokta
tási intézmény, gyámhatóság vagy más
családvédelemmel foglalkozó intézmény, il
letve természetes személy vagy a gyerme
kek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet kezdeményezésére  is megálla
pítható.

Rendkívüli települési támogatásra az jogo

sult, akiknek családjában az egy főre szá
mított havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét (28.500.Ft ) egyedül élő esetén
annak 150 %át ( 42.750.Ft )

A rendkívüli települési támogatás évente
legfeljebb egy alkalommal állapítható
meg.

A rendkívüli települési támogatás egyszeri
összege nem lehet kevesebb 1.000, Ft
nál, de nem haladhatja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegét, mely
jelenleg 28.500, Ft.

Rendkívüli települési támogatás igényelhe
tő természetbeni ellátásként is: Erzsébet
utalvány, élelmiszer, tankönyv és tanszer
vásárlás, tandíj, közüzemi díjak, valamint
egyéb a családi szükségletek kielégítésére
szolgáló termékek formájában.

2. Lakásfenntartási települési tá
mogatást

A lakásfenntartási települési támogatás a
szociálisan rászoruló háztartások részére
a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenn
tartásával kapcsolatos rendszeres kiadá
saik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
Ezen belül a villanyáram, a víz és a
gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás
díjához, a lakbérhez vagy az albérleti
díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztőrészletéhez, a közös költség
hez, illetve a tüzelőanyag költségeihez
nyújt támogatást.

A lakásfenntartási települési támogatásra
jogosult az a személy, akinek a háztartásá
ban az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100%át, és a háztartás tagjai egyikének
sincs vagyona.

Átalakul a szocális ellátások rendszere
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Az egy fogyasztási egységre jutó havi jö
vedelem megegyezik a háztartás összjö
vedelmének és a fogyasztási egységek
összegének hányadosával.
( 28.500.Ft )

A támogatás összege maximum 5.000,
Ft havonta.

3. Ápolási települési támogatást

Az ápolási települési támogatás megállapí
tására jogosult, aki 18. életévét betöltött,
tartósan beteg személy ápolását, gon
dozását végzi és családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, illetve egyedülálló személy ese
tén annak 150%át.

Az ápolási települési támogatás esetén az
ápoló köteles gondoskodni az ápolt:
• személyi higiéniájának megőrzéséről,
• étkeztetéséről,
• gyógyszerei kiváltásáról és szedetéséről,
• egészségügyi állapotának megfelelő ápo
lásáról.

Az ápolási települési támogatás összege
20.000. Ft/hó.

Az ápolási kötelezettség teljesítését a
Gondozási Központ az önkormányzat ké
résére, esetenként ellenőrzi.

Az ápolást végző személy számára egy
idejűleg csak egy ápolási díjra való jogo

sultság állapítható meg, továbbá egy ápolt
személyre tekintettel csak egy ápolást vég
ző személy számára állapítható meg ápo
lási díj. A támogatásra jogosultság egy
évre állapítható meg.

4. Gyógyszerkiadásokra nyúj
tott települési támogatást

A gyógyszerkiadásokra vonatkozó telepü
lési támogatást annak a szociálisan rászo
rult személynek lehet megállapítani,
akinek:
a családjában az egy főre számított havi

jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 % át (42.750, Ft), egyedül élő ese
tén annak 200 %át (57.000, Ft) és

havi rendszeres gyógyító ellátás költsége
meghaladja a mindenkori öregségi nyug
díj legkisebb összegének 25 %át”.

A jogosultságot egy év időtartamra lehet
megállapítani, összege 7000. Ft/hó.

A jogosultság csak azon kérelmező részé
re állapítható meg, aki egyéb jogcímen
nem jogosult közgyógyellátásra és ezt iga
zolja.

5. Köztemetés

Abádszalók Város Önkormányzatának pol
gármestere önkormányzati hatáskörben  a
halálesetről való tudomásszerzést követő
huszonegy napon belül  gondoskodik az il
letékességi területén elhunyt személy köz

költségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az elte
mettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy
az eltemettetésről nem gondoskodik.

Amennyiben az elhunyt személy elhalálo
zása időpontjában fennálló utolsó lakóhe
lye Abádszalók Város Önkormányzatának
illetékességi területén volt, de a haláleset
más önkormányzat illetékességi területén
történt, akkor a köztemetés költségét az el
halálozás helye szerinti önkormányzat ré
szére Abádszalók Város Önkormányzata
megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köz
temetés elrendelésétől számított egy hóna
pon belül kell bejelenteni Abádszalók
Város Önkormányzatánál.
Amennyiben Abádszalók Város Önkor
mányzatának illetékességi területe az el
hunyt személy utolsó lakóhelye abban az
esetben
a) a költségeket hagyatéki teherként a te

rületileg illetékes közjegyzőnél bejelenti,
vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a
köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.

Bővebb infornációért kérjük keresse az
Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal
szociális irodáját ügyfélfogadási időben.

Dr. Szabó István
jegyző

Egészségesen étkezhetnek a gyerekeink, a bölcsődében, az óvo
dában, iskolában, a szociális intézményekben, valamint a közét
keztetésben résztvevők.
A rendelet előírja, hogy a közétkeztetőnek az étlapon fel kell tün
tetni minden étkezés energia, zsír, telített zsírsav, fehérje, szén
hidrát, cukor, illetve sótartalmát, valamint az élelmiszerek
jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén
összetevőket. Az étlapot a szülők által is jól látható helyen ki kell
függeszteni.

A jelenlegi közétkeztetésre fordított összegből a rendelet által elő
írt tápanyagok beszerezhetők, az ételek előállíthatók, így nem
várható az étkezési díjak emelése a rendelet szerint.

A rendelet értelmében tilos a szénsavas, cukrozott üdítő ital, vala
mint magas zsírtartalmú húskészítmények felhasználása.
A rendelet előírja, hogy a közétkeztetésben nem lehet az asztalon
só és cukorszórót kihelyezni. Előírás, hogy fokozottan csökkente
ni kell a napi bevitt só mennyiséget.

Jogszabály rögzíti az étlaptervezés szabályait, például, hogy az
egymást követő tíz élelmezési nap főétkeztetéseiben egy ételsor
csak egy alkalommal fordulhat elő. Állati eredetű fehérjeforrást
minden főétkezésben, bölcsődei étkezésben, az egyik húsétke
zésnek is tartalmaznia kell.
A felhasználási előírások, korlátozások, tilalmak szerint az italként
kínált tejhez nem adható cukor, és a tea is csak meghatározott
mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot.

A szükséges folyadék az étkezések között ivóvíz, illetve ásvány
víz lehet.
A rendelet értelmében tejföl és tejszín kizárólag étkezéshez hasz
nálható fel. Bölcsődei étkezésnél nem adható bő zsírban sült étel.
A közétkeztetésben nem lehet felhasználni sótartalmú ételport, le
veskockát, ételízesítőt krémeket. Nem használható fel 30%nál

magasabb zsírtartalmú húskészítmény. Az 13 éves és a 46 éves
korcsoport számára készített ételekhez sertés és baromfi zsira
dék nem használható fel.

Ezen rendelet betartásával az eddiginél is nagyobb felelősség há
rul a közétkeztetéssel foglalkozók részére. Minden korcsoport
számára arra törekszünk, hogy megfelelő minőségű és mennyisé
gű, ízletes, fogyasztható étel kerüljön a gyermekeink és az idős
gondozottaink tányérjára. Ennek pedig alapja a jól képzett, szak
mailag felkészült dolgozók, megfelelő létszám, valamint megfelelő
technológia a konyhán.

2014 tavaszán vehettük birtokba a pályázat útján felújított új és
minden technológiával felszerelt konyhát, amely biztosítja az éte
lek elkészítését a rendeletben előírt szabályok betartásával. Az új
élelmezési program pedig segítséget nyújt a megfelelő étlapké
szítésben, feltüntetve az előírásoknak megfelelő kalória tartalmat
korcsoportonként.

Igyekszünk jól és változatosan elkészíteni ételeinket, hogy min
denki meg legyen elégedve.

Fontos változások léptek életbe 201 5. január 01 - től 37/201 4 (N30) EMMI Rendelet a Közétkezte-
tésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról.

Barna Erzsébet
Konyhavezető
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A járási rendszerről általában
2013. január 1jén 198  a megyei kormányhivatalok szervezeti
egységeiként felállított  járási hivatal kezdte meg működését ha
zánkban, melyek közül egyik, a 39 fős Kunhegyesi Járási Hivatal
volt. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél
alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása.
A korábban jegyzői hatáskörben ellátott államigazgatási feladatok
közül elsősorban az okmányirodai feladatok, a gyermekvédelmi
és gyámügyek, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, ter
mészetvédelmi igazgatási ügyek intézése került át a járásokhoz.

A Kunhegyesi Járási Hivatal

• Székhelye: Kunhegyes, Kossuth L. u. 58. (Hatósági Osztály,
Okmányirodai Osztály, Gyámhivatal)

• Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 16.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

• Kunhegyesi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó
települések: Kunhegyes, Abádszalók, Tiszabura, Tiszabő, Tisza
gyenda, Tiszaroff, Tomajmonostora

• Intézhető ügyek (leggyakoribb ügytípusok, a teljesség igénye
nélkül):

Okmányirodai feladatok: személyi adat – és lakcímnyilvántartás,
személyi igazolvány ügyintézés, egyéni vállalkozással kapcsola
tos ügyek, útlevéligazgatás, közlekedésigazgatással kapcsolatos
ügyintézés, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek, diákigazol
vány készítéssel kapcsolatos feladatok, mozgássérültek parkolási
igazolványával kapcsolatos ügyek, ügyfélkapu regisztráció.

Szociális igazgatási feladatok: időskorúak járadéka és ápolási
díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása, alanyi és normatív
alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről
hatósági bizonyítvány kiállítása, hadigondozotti ügyekben az első
fokú hatósági jogkör gyakorlása

Oktatással kapcsolatos feladatok: a tanköteles tanuló igazolat
lan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által meg
határozott feladat és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló
tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása,
az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező is
kolák közötti elosztásában történő közreműködés, az érettségi
vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsgabizottsá
got működtető közoktatási intézmény megbízottjának

Kunhegyesi Járási Hivatal szakigazgatási szervei:

Járási Gyámhivatal (Kunhegyes, Kossuth L. u. 58.)
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (Kunhegyes, Szabad
ság tér 910.)

A Járási Hivatal kihelyezett kirendeltsége

Abádszalókon kirendeltség működik a hatósági osztály és a
járási gyámhivatal 11 kormánytisztviselőjével az alábbi ügy
félfogadási időben:

Hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.0018.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 12.00 és 13.0018.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

Ügysegédi rendszer
• állandó ügysegéd (hatósági ügyekben) Tiszabőn az alábbi
ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 16.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

valamint gyámhivatali ügyintéző szintén Tiszabőn szerdán
08.0016.00 ügyfélfogadási időben.

• ideiglenes ügysegéd ( hatósági ügyek helyben történő ügyinté
zése)

Tiszabura hétfő, szerda 08.00 – 16.00
Tiszagyenda hétfő 08.00 – 12.00
Tiszaroff péntek 08.00 – 12.00
Tomajmonostora szerda 08.00 – 12.00

Egyéb megyei szakigazgatási szervek Kunhegyesi Járási Hi
vatal épületében kihelyezett ügyfélszolgálatai és ügyfélfoga
dási ideje:
• Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – minden hónap első szerdai

napján 9.0010.00
• Igazságügyi Szolgálat – 2015. március 19. és 2015. június 18.
• Országos Egészségbiztosítási Pénztár – minden hónap negye

dik hétfői napján 12.0014.00

Kormányablak Tiszafüred
A 2014es évben megkezdődött az új típusú integrált ügyfélszol
gálati pontok, a Kormányablakok megnyitása.
A Kormányablakok elsődleges célja, hogy a lehető legtöbb állam
igazgatási ügy elintézhető legyen egy helyen. Az ügyek jelentős
részét azonnal el tudják intézni, számos ügytípusban továbbítják
az ügyintézők a beadott kérelmeket, a fennmaradó esetekben pe
dig tájékoztatást nyújtanak a hozzájuk forduló ügyfeleknek. Az
ügyfelek egy korszerű, akadálymentesített, rendkívül szép kör
nyezetben található integrált ügyfélszolgálati ponton intézhetik
ügyeiket.
A Kunhegyesi Járáshoz legközelebb Tiszafüreden nyitották meg
ezt az új típusú Kormányablakot 2015. január 30án, a megyében
negyedikként. A megnyitó ünnepségen részt vett többek között Dr.
Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter, térségünk ország
gyűlési képviselője, Dr. Baltay Tímea kormányablakokért felelős
helyettes államtitkár, Dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszony
és Ujvári Imre, Tiszafüred város polgármestere.

Kormányablak elérhetősége
• Cím: 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.
• Telefonszámok:

vállalkozások 59/795225
személyi okmányok 59/795226
személyi okmányok 59/795228
kormányablak 59/795229
jogosítvány 59/795230
gépjármű 59/795231

• Fax: 59/351020
• email: tiszafured.jaras@jnszmkh.hu
• Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 07.00 – 17.00 óráig
kedd: 08.00 – 16.30 óráig
szerda: 08.00 – 16.30 óráig
csütörtök: 08.00 – 18.00 óráig
péntek: 08.00 – 15.00 óráig

16 óra után, a Posta bezárása miatt, már csak bankkártyával
történő fizetésre van lehetőség!

Tájékoztató a Kunhegyesi JárásiHivatalrólés a
tiszafürediKormányablakról
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Az ügyek igen széles köre intézhető, melyek közül a teljesség
igénye nélkül a leggyakrabban felmerülő ügytípusok az alábbi
ak:

• az okmányirodai feladatkörök szinte teljes köre (kivéve
lakcímkártya, vállalkozások)
• papír alapú hiteles tulajdoni lapmásolat iránti kérelem,
• az ingatlannyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles

térképmásolat iránti kérelem,
• építési engedélyezéssel kapcsolatos ügytípusok,
• anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,
• nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés,
• anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti

kérelem,
• Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági iga

zolvány (TAJ  kártya) iránti kérelem,
• fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítá

sa iránti kérelem,
• aktív korúak ellátása iránti kérelem,
• állampolgársági ügyek,
• időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem,

• alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem,
• alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti ké

relem,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult

ság megállapítása iránti kérelem,
• terhességigyermekágyi segély iránti kérelem,
• gyermekgondozási díj iránti kérelem,
• egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati

lehetőség és informatikai segítség nyújtása,
• cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékozta
tás,
• ügyfélkapuregisztráció birtokában az ingatlannyilvántartás

ból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni
lap másolat lekérdezésének biztosítása.

Kormányablakokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást talál
hat a www.kormanyablak.hu honlapon.

Tisztelettel:

Páldiné dr. Ágoston Lívia
hivatalvezető

Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés
rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kér
hetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormány
zatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál
jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál ki
adáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelem
kompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára
biztosítsanak egyfajta létminimumot, ha nincs más jövedelme.

A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális se
gély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő tá
mogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megol
dani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett ré
szesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban,
mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség
csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járá
si hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással össze
függésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való
jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizs
gálják.

Jelentős változás, hogy március 1től az aktív korúak ellátá
sát is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők
helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig ön
kormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres
szociális segélyre.

A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5.
napján. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri
hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivata
loknál.

Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből:
rendszeres szociális segély,
adósságkezelési szolgáltatást,
lakásfenntartási támogatás,
a méltányossági közgyógyellátás,
illetve a méltányossági ápolási díj.

1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1jétől
a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a
következők:

aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás
illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támo
gatás; (ez új elem),

időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt
összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és
normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jo
gosultsága. (2013. január 1jétől a járások intézték).

A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik.

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai 
melyet az önkormányzatok folyósítanak  március 1ig még a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres
szociális segély.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosult
ság feltételrendszerében nem történik változás. A támo
gatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800, Ft. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő szemé
lyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével
kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfo
gadni.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1jétől ebben
a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszer
nek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkároso
dási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Azok esetében, akik március 1jét megelőzően rendszeres
szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február
28ig felül kell vizsgálnia a jogosultságot.

A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1jétől ki
kerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben
a formában nem állapítható meg.

2. Önkormányzatok: települési támogatás keretében ad
hatnak támogatást

Változik a szociális ellátás rendszere

folytatás a következő oldalon...
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Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését a
korábbi évektől eltérően az alapoktól elindulva kellett előkészí
teni, hiszen 2014ben megszűnt az a szabályozás, mely előír
ta a költségvetési koncepció kötelező elkészítését.

Az intézmények és az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hi
vatal munkatársainak december közepéig leadott adatai, igé
nyei alapján, továbbá a 2014. év 11 havi teljesítési adatainak
ismeretében megkezdődött a részletes táblák elkészítése,
amely soronként mutatta be az önkormányzat, valamint társu
lásai és ezek intézményei tervezett kiadásait, illetve bevételeit.
Január közepén került sor az intézményvezetőkkel folytatott
költségvetési tárgyalásokra, amelyek során hangsúlyozva a
szigorú és költséghatékony gazdálkodást több esetben költ
ségcsökkentésre került sor. Január végén megtartott képvise
lőtestületi ülésen több olyan előterjesztést tárgyalt a Testület,
amelyek befolyásolták a költségvetés előkészítését is, többek
között a 2011. évben az Állami Számvevőszék által végzett el
lenőrzéshez kapcsolódó intézkedési tervet is.

A tárgyalásokat követően kialakult részletes adatok, továbbá
képviselőtestületi döntések alapján készült el a korábbi évek
jogszabályi és szerkezeti változásaira tekintettel a költségve
tési rendelettervezet és annak mellékletei, melyeket a jogsza
bályoknak megfelelő határidőn belül terjesztettünk a
Képviselőtestület elé.

A beterjesztett anyagot az Ügyrendi, Pénzügyi és Turisztikai
Bizottság javaslatára Abádszalók Város Képviselőtestülete
hosszas szakmai vitát követően 2015. február 11én fogadta
el, megalkotva a 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletet.

Az elfogadott költségvetésben a feladatellátással kapcsolat
ban szerkezeti változást jelentett a Tourinform Iroda működte
tésének átadása a Tiszató Strand Nonprofit Kft. részére.
A bevételi és kiadási főösszeg 834.082 ezer Ftban került
meghatározásra.

Önkormányzatunk bevételeit nagy részben az állami támoga
tások és működési célú támogatások jelentik 656.561 ezer Ft
összegben. Ezek a támogatások 2014től feladatfinanszírozá
sok, melyekkel szigorú keretek között és előírások szerint kell
elszámolni. Saját bevételeit 177.521 ezer Ft összegben a mű
ködési bevételek, illetve a helyi adó bevételek alkotják, mely
nek körét nem bővítette új adónem bevezetésével
önkormányzatunk.

A bevételek esetében kiemelendő egyrészt a Tiszavíz Kft. üz
letrészének értékesítéséből tervezett 30 millió Ftos bevétel,
másrészt a településünk adóerőképessége miatti korábbi
években még befizetési kötelezettséget jelentő beszámítás
összege, amely 24.811 ezer Ftos többlet bevételt biztosított.

A kiadások esetében az önkormányzatnál maradt feladatok
ellátásához kapcsolódóan 277.965 ezer Ft a személyi jellegű
kiadások összege, 174.966 ezer Ft pedig a zavartalan műkö
dést biztosító dologi kiadások költsége. Az átadott kötelező
feladatok – szociális, köznevelési, turisztikai – működéséhez
282.143 ezer Ft kerül működési támogatásként több önkor
mányzat által alapított szervezetnek. Az általános iskola mű
ködtetéséhez 29.460 ezer Ft összeggel járul hozzá
önkormányzatunk. Szociális jellegű feladataink ellátására
36.143 ezer Ft kiadással számoltunk, mely összeg a 2014 év
hez képes jelentősen csökkent a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás Járási Hivatalhoz történő átkerülése miatt. Felhal
mozási célú kiadásokra 11.127 ezer Ftot terveztünk.

A korábban említett 2011. évi Állami Számvevőszék által vég
zett ellenőrzés kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehaj
tásával a korábbi évektől eltérően magasabb, 23.257 ezer
Ftos általános tartalékot tartalmaz a költségvetés, amely ki
zárólag a 60 napon túli szállítói tartozások elkerülése érdeké
ben a szállítók folyamatos kifizetésére fordítható, illetve
költségmegtakarítást eredményező felhalmozási célú kiadá
sok előfinanszírozására vonható be ideiglenesen.

A költségvetés végrehajtásának szabályai között a rendelet
ben került feladatként meghatározásra elsősorban a szigorú
gazdálkodás eredményeként a működőképesség folyamatos
ságának biztosítása érdekében a pályázati lehetőségek ki
használása, a helyi adóbevételek növelése, az egyéb saját
bevételek növelése, az orvosi ügyelet működtetésének felül
vizsgálata, az intézményi létszám racionalizálása, illetve a
jogszabályokban meghatározott feladatok határidőben történő
végrehajtása.

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi költségve
tés végrehajtása során szigorú gazdálkodás mellett, az előírt
feladatok teljesítésével városunk alapellátása biztosítható, eh
hez azonban szükség van nemcsak megválasztott képviselő
ink, hanem az intézményvezetők és dolgozók felelősségteljes
tevékenységére is.

Ezúton is szeretném megköszönni a költségvetés előkészíté
se során tanúsított segítő közreműködést valamennyi érintett
intézményvezetőnek, munkatársamnak s külön köszönöm Ta
kács Pálné pénzügyi főmunkatársnak korábbi évekhez hason
ló kimagasló szakmai munkáját.

Bízom abban, hogy önkormányzatunk 2015. évben mindenki
megelégedésére fogja ellátni törvényben meghatározott alap
feladatait, s lehetőségünk lesz városunk tovább fejlesztésére
is.

Elfogadásra került a 201 5. évi költségvetés

Balogh József
pénzügyi irodavezető

A települési önkormányzatok a települési támogatás kereté
ben biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben
szabályozhatnak.

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági
ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szoci
ális törvényből.

Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthat
nak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a
18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondo

zását végző hozzátartozók részére.

Az ellátási rendszer változásáról tájékozódhat:

JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
Kunhegyesi Járási Hivatala

5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 58.
Tel: 59/530620
kunhegyes.jaras@jnszmkh.hu

és a települési ügysegédeknél.

Tisztelettel: Páldiné dr. Ágoston Lívia
hivatalvezető
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Uniós projekt keretében megépült a szennyvízcsatornahálózat III.
üteme településünkön, így a belterületen a csatornázottság 45%
ról 91%ra emelkedett.
Az AbádszalókKunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás által
megépült közel 3,5 milliárd forintos környezetvédelmi beruházás a
két város 14 ezer lakosának teszi kényelmesebbé az életét.
Abádszalókon a gravitációs szakaszokon 2014. augusztusától, az
átemelős szakaszokon 2014. október közepétől elkezdődhettek a
rákötések. Decemberben a téli időjárás miatt a rákötések megáll
tak, azonban a kitavaszodással a rákötések kiépítésére az időjá
rás megfelelővé válik.
Ezen aktualitásból a rákötési ütemek előtt megtartott lakossági fó
rumokon ismertetett, valamint az ingatlanokhoz eljuttatott írásos
anyagokban szereplő, a bekötésekkel kapcsolatos legfontosabb
információkról tájékoztatjuk az olvasókat.

A szennyvízcsatornahálózatra történő rákötés menete:
1. Az Abádszalóki Víziközműtársulattól (elnök: Molnár Józsefné,
társulat irodája: 5241 Abádszalók, István király utca 8.) igazolást
kell kérni az adott ingatlanra vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésének teljesítéséről.
2. A szennyvízhálózat beruházójától (Abádszalók esetében képvi
seli: Kovács Mihály alelnök) hozzájárulást kell kérni a rákötéshez.
Ügyintézés az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki
Irodáján (Abádszalók, Deák F. u. 12. sz. fsz. 8), ügyfélfogadási
időben: Hétfő: 812 ó, 1318 ó, szerda: 812 ó, 1316 ó, csütörtö
kön és pénteken: 812 óra között. Kérjük magukkal hozni a Társu
lat igazolását, valamint az üzemeltető (TRV Zrt.) megrendelői
nyomtatványát (a tájékoztatókkal kiküldtük, vagy a Hivatalban is
átvehető) kitöltve, aláírva.
A hozzájárulás megszerzése után a rákötés elvégeztethető, vagy
a tulajdonos által is elvégezhető.

Kinek a feladata a bekötés elvégeztetése:
Az ingatlanon belül építendő csatornaépítés munkáinak elvégzé
se és annak a költsége a tulajdonost terheli!
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. internetes oldalán, a
www.trvzrt.hu webcímen az Ügyfélszolgálat fülön a Letölthető do
kumentumok között található a Csatorna rákötési, illetve a bekö
tési műszaki tájékoztató. Ezek közül a legfontosabbak:
A szennyvízcsatorna beruházás keretében a bekötőcsatorna 160
mm átmérőjű KGPVC csőből épült meg. A bekötőcsatorna vég
pontja általában a telken belül, az utcai kerítéstől 0,51,0 mre
megtalálható. A bekötőcsatorna végpontjára egy tisztítóidomot he
lyeztek, amely 160 mmes KGPVC (narancssárga színű) mű
anyag csőből és idomokból készült.
Az ingatlan felé tovább építendő bekötőcsatorna 110 mm átmérő
re leszűkítendő. A bekötőcsatorna javasolt lejtése 23 ezrelék, az
az folyóméterenként 23 milliméter. A bekötőcsatorna építése
házilagosan is történhet, de javasoljuk szakképzett vállalkozóval
történő építését. A rákötés kiépítése után a vezetékre a föld
visszatölthető a következő két pont kivételével:
• ellenőrzés céljából szabadon és láthatóan kell hagyni a tisztító

idomra történő rácsatlakozást, továbbá
• az ingatlanon belül azt a pontot, ahol az újonnan épített bekötő

csatornát összekötik az épületből kivezető csatornával.

A csatlakozási pontok eltakarása csak a TRV Zrt. ellenőrzését kö
vetően lehetséges.
Ha a kiépítés szakszerű, az előírásoknak megfelelő, akkor az
üzemeltető TRV Zrt. szakembere a rendszert átveszi üzemeltetés
re. A sikeres átvételt követően, melyről jegyzőkönyv készül, a be
kötőcsatorna szabadon hagyott két pontja (tisztítóidom felőli és a
lakás csatlakozás felőli ) is visszatemethető és a bekötőcsatorna
üzembe helyezhető.
A korábban az ivóvízellátásra vonatkozó Szolgáltatási szerződés

helyett az üzemeltető új szerződést köt ivóvízellátásra és szenny
vízelvezetésre.

Kedvezményes rákötési lehetőség
Mint ismert, a vízközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör
vény alapján, ha a szükséges víziközműrendszer a közterületen
rendelkezésre áll, akkor az ingatlan tulajdonosa köteles az ingat
lant a rendszerbe bekötni. A környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 11.§ (1) bekezdése értelmében azon fo
gyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá,
talajterhelési díjat kell fizetnie.
Bizonyára mindenki egyetért azzal, hogy a város közös érdeke
az, hogy a rákötések szakszerűen, minél nagyobb mértékben
megvalósuljanak. Nem lehet célja az önkormányzatnak, hogy egy
ilyen, egyszer előforduló tömeges rákötés esetén tömegesen
szabjon ki talajterhelési díjat. Inkább támogatnunk kell azt, hogy a
rendelkezésre álló erőforrásokkal az ingatlantulajdonosok megva
lósítsák a rákötéseket.

A TRV Zrt. szolgáltató díjkedvezményben részesíti azokat a
tulajdonosokat, akik a szennyvíztisztító telep sikeres próbaüze
mének végéig (várhatóan 2015. szept. 15.) rákötnek a hálózatra,
ezen időpontig a tisztítási és elvezetési díj nem terheli a tulaj
donost.

Amennyiben a tulajdonos a hálózat és a szennyvíztisztító te
lep üzembehelyezési engedélyének megszerzése + 90 napon be
lül (várhatóan 2015. dec. vége) a rákötést megvalósítja, akkor
mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól (mely
nek mértéke a jelenleg érvényben lévő jogszabály alapján
Abádszalókra vonatkozóan: 1800, Ft/m3).

A fenti jogszabályok alapján a kiépült vízközműhálózatokra
való rácsatlakozás az érintett ingatlan tulajdonosok számára
gazdaságilag indokolt és egyben törvényileg kötelező.

Fontos tudni:
 A tisztítóidomtól befelé az ingatlanon belül kiépített

szennyvízcsatorna az ingatlantulajdonos üzemeltetésében
marad!

 Csapadékvizet és állati eredetű szennyvizet a szenny
vízcsatornába vezetni szigorúan tilos!

 Tilos továbbá a meglévő zárt tárolóból vagy felduzzasz
tott szikkasztóaknából a pangó szennyvizet az utcai közcsa
tornába átszivattyúzni!

 A közcsatornába úgynevezett friss szennyvizet szabad
csak bevezetni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Abádszalókon továbbra
is a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (szippantott
szennyvíz) begyűjtését egyéni vállalkozó (Szilágyi István Abád
szalók Füredi út 47.) végzi, kéréseikkel hozzá forduljanak, akik
ezen közszolgáltatást igénybe kívánják venni.

A beruházást követően a két település szennyvíz csatornázottsá
ga egy magasabb szintre emelkedik, a csatornázott lakóingatla
nok komfortosabbá válnak. Nő a szennyvíztisztító telep
teljesítménye, javul a Tisza vízminőség védelme, ezért javasoljuk,
hogy mielőbb éljenek a lehetőséggel, és csatlakozzanak a meg
épített szennyvízcsatornára.
További információ: +36 59 535121 Somodi László Műszaki iro
davezető

Tájékoztató szennyvízcsatorna rákötésről

Abádszalók Város Önkormányzata

Somodi László
műszaki irodavezető
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Karate évzáró Abádszalókon

Január 31.én, az
Abádszalóki Rózsakert
étteremben tartotta
évzáró, évértékelő
közgyűlését a Kyokus
hin Karate Szakosztály
(Egészséges Ifjúságért
Sport és Mentálhigié
nés Egyesület). Az
egyesület elnöke,
Szanyi Attila évértéke
lő beszédében el
mondta, hogy az
egyesületnek négy te
lepülésen működik öt
karate csoportja: Ti
szafüreden, Abádsza
lókon, Poroszlón,
Kunhegyesen.

Az Abádszalóki csoport öt éve alakult, stabil és fontos része az
egyesületnek. A tavalyi évről elmondható, hogy az egyesület sike
res évet zárt. A két éve indult családtámogatási programnak kö
szönhetően egyre több az olyan család, ahol egy családból
többen is részt vesznek az edzéseken. Örvendetes, hogy egyre
több testvérpár, illetve szülőgyermek páros sportol együtt. Jelen
leg tizennyolc család van a szakosztály berkein belül, ahol testvé
rek, vagy szülők edzenek együtt. Ez országos viszonylatban is
kiemelkedő szám. Nagyon sikeres verseny szezont zártak, a tava
lyi évben a szakosztály versenyzői ötvenszer állhattak a dobogó
legfelső fokára, országos és nemzetközi versenyeken. Huszon
egyszer szereztek ezüstérmet és hússzor bronzot. Ezekkel a he
lyezésekkel az országos szövetség legeredményesebb klubja
lettek, megelőzve Egert, Szolnokot, Szegedet, Sátoraljaújhelyt...

Több sikeres pályázatnak köszönhetően az egyesület hozzá tu
dott járulni az edzőtáborok és versenyek költségeihez és közel
egymillió forint értékben fejlesztette eszköz készletét. A heti két

abádszalóki edzés mellett, januártól a versenyfelkészítő edzések
is itt kaptak helyet, ide járnak szombatonként a Tiszafüredi, Po

roszlói és Kunhegyesi
versenyzők, versenyző
jelöltek. Ahogyan azt
Gyányiné Székely Viola,
a Kovács Mihály Általá
nos Iskola Igazgatója el
mondta, az egyesület jó
kapcsolatokat ápol az is
kolával. A város és az is
kola mindenben segíti az
egyesület munkáját, ez
pedig meg is látszik az
eredményeken. Az helyi
iskola tanulói közül töb
ben kitüntető oklevélben
részesültek a 2014. év
sikeres verseny eredmé
nyeinek köszönhetően:

Ratkai Zoltán, Gál Ágnes, Gál Erika, Pócs Péter, Pócs Barnabás,
Komáromi Bence. Tiszafüred Város kiváló sportoló címet adomá
nyozott Komáromi Bence részére, Pócs Barnabás pedig az év
versenyzőjének járó kupát vihette büszkén haza. A klubért végzett
kiemelkedő munkájáért Gerencsér Ibolya és Kovács Lajos emlék
plakettet kapott. Más kitüntetéseket is adományoztak, például a
klub alapításáért Borza József Úrnak, az Oyama Karate Kyokus
hin Hungary Elnökének és tíz éves munkájáért Molnár Balázsnak,
a klub egykori vezetőjének.

A 2015. év feladatai közül az egyesület elnöke kiemelte a klubon
belüli emberi kapcsolatok javítását, a támogatók, szponzorok ha
tékonyabb bevonását, a szabadidős programok mennyiségének,
minőségének javítását, a csoportok létszámának emelését, külö
nös tekintettel a családok bevonására. Az idei tervek között szere
pel még egy saját edzőterem komplexum, illetve regionális
továbbképző és vizsgaközpont kialakítása, amit Tiszafüreden ter
veznek. Ezt pályázati pénzből illetve az érintett önkormányzatok
segítségével kívánják megvalósítani.

KARATE HIREK
,

Az év első versenye
2015. 02. 14én a Sátoraljaújhely Országos Bajnokságon az eddi
gi kemény munkájuk eredményeképpen a versenyzőink nagyon
jól szerepeltek, az alábbi helyezések születtek:

Rácz Károly I.helyezett
Pócs Barnabás I.helyezett
Puporka Vanessza II.helyezett
Antal Szilvia III.helyezett
Pócs Péter III.helyezett
Gál Ágnes III.helyezett
Komáromi Bence III.helyezett
Kovács Eszter III. helyezett

Farsang
2015. február 21én Abádszalókon, a művelődési házban a Kyo
kushin Karate Szakosztály megtartotta első farsangját! A belépés
feltétele az volt, hogy a résztvevő jelmezt, vagy maszkot viseljen.
Nagyon sok ötletes jelmezt láthattunk, melyet a szülőkből válasz
tott zsűri díjazott. Különböző kategóriákban osztottak ki díjakat, pl.
legszebb, legállatibb, legötletesebb, legviccesebb jelmez. Volt
tombola, amelynek a nyereményeit a szülők és támogatók aján
lották fel. A szendvicsekről és süteményről a szülők gondoskod
tak.
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Domenica Kupa 201 5.03.07. Horvátország
Klubunk immár negyedik éve vesz részt a Horvátországban meg
rendezésre kerülő DOMENICA Kupa Nemzetközi Kyokushin Ka
rate Versenyen.

A magyar csapat részeként idén négy versenyzővel érkeztünk, a
Szanyi Dojot Antal Szilvia felnőtt, Puporka Vanessza serdülő,
Pócs Péter ifjúsági, Rácz Károly pedig serdülő korcsoportban
képviselte.

Puporka Vanessza a horvát szabályrendszer miatt még testvédő
ben versenyzett, ami nem kedvezett neki, hiszen mi a magyar
szabályok szerinti testvédő nélküli küzdelmet gyakoroljuk. Ennek
ellenére ellenfeleit fölényesen lesöpörve, gond nélkül szerezte
meg az aranyérmét.

Antal Szilvia első ellenfele osztrák versenyző volt, aki igen erősen
kezdett, hatalmas rohammal szerette volna lesöpörni versenyzőn
ket a pástról. Lendülete azonban hamar megtört, végül hatalmas
csatában, két hosszabbítás után Antal Szilvia felőrölte ellenfelét
és győzött. A második ellenfél egy horvát lány volt, akivel Szilvia
már többször küzdött az előző években. A Horvát versenyzőt szin
tén két hosszabbítás után búcsúztatta. Harmadik ellenfelétől, a vi
lágbajnok Herczeg Lillától végül kikapott, így az összesített felnőtt
női mezőnyben második helyen végzett.

Rácz Károly első ellenfelét, egy magyar versenyzőt nagy erőfö
lénnyel, ipponnal könnyedén legyőzte. Második ellenfelénél szin
tén érvényesíteni tudta erejét, rövid küzdelem után győzött.
Harmadik ellenfele sajnos egy jó ütemben bevitt chudan találattal
megállította versenyzőnket, így Károly is a második helyen vég
zett.

Pócs Péter a versenyszervezők adminisztrációs hibája miatt saj
nos nem léphetett tatamira, pedig a fiatal versenyzőtől ereje és
felkészültsége alapján dobogós helyezésre számítottunk.
A magyar (OKKH) csapat végül 7 aranyat szerzett a viadalon, a
Szanyi Dojo versenyzői ehhez a kiváló eredményhez 1 arannyal
(és 2 ezüsttel) járultak hozzá.

Csapatunk megkezdte a felkészülést a júniusban Romániában
megrendezésre kerülő All Kyokushin Világkupára, de addig né
hány hazai versenyen még bizonyíthatják felkészültségüket.

Hajrá Tiszafüred, hajrá Szanyi Dojo!

Gerencsér Ibolya

Kérjük támogassa Ön is adójának 1%  val az Egészséges Ifjúságért Sport és Mentálhigiénés Egyesületet!

Egyesületünkben három megye nyolc településéről, több mint száz gyermek és felnőtt sportol rendszeresen.
Versenyzőink az ország élvonalába tartoznak, dicsőséget, megbecsülést hozva klubunknak, városunknak,

országunknak.
Adószámunk: 18295146116

Ha támogatni szeretné egyesületünket, kérjük juttassa el ezt a lapot munkahelyére, vagy könyvelőjének.
Köszönjük a támogatást!

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatunknál sokan megfordul
tak az év eleje óta. A családsegítő szolgálatot leginkább hivatalos
ügyek intézéséhez kért segítségnyújtás, információkérés céljából
keresték az ügyfelek. A gyermekjóléti szolgálat leggyakrabban
igazolatlan iskolai hiányzások, szülői elhanyagolás, családon be
lüli kapcsolati problémák rendezéséhez nyújtott segítséget.

Adományhelyünk szerepe a téli hónapokban megnő; ilyenkor
gyakrabban keresik fel az ügyfelek melegebb ruházat, téli kabá
tok, takarók, lábbelik kérése céljából. Szerencsére sokan segítik –
közvetítésünkkel – ruhaadományaikkal az arra rászorulókat,
amelyet ezúton is köszönünk.

Havonta egy alkalommal gyermekpszichológus érkezik hozzánk,
aki elsősorban tanácsadással segíti ügyfeleinket gyermeknevelési
problémáikban. Mivel kapacitása véges, és a havi egyszeri alka

lom nagyon kevés, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban
szükséges előzetesen egyeztetni a gyermekjóléti szolgálat csa
ládgondozóival.

Együttműködési megállapodás keretében helyet biztosítunk a
JászNagykunSzolnok Megyei Pedagógia Szakszolgálat Tisza
füredi Tagintézmény konduktorának, aki heti 23 alkalommal végzi
abádszalóki, mozgásfejlődésükben elmaradott kisgyermekek ko
rai fejlesztését. A korai fejlesztéshez munkájával nagy mértékben
hozzájárul a Szakszolgálat utazó gyógypedagógusa is.

Napi feladataink végzése mellett készülünk a márciusban tartan
dó éves gyermekvédelmi tanácskozásra.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Fábián Krisztina
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Abádi óvoda
Belebújtunk Maskarába!
Az óvodában a február a farsangi mulatságra való készülődés
ről és a Farsangi Bálról szól.

Ebben az évben is nagy várakozással, lelkesen készültünk erre
az eseményre, mely minden évben az egyik legnagyobb élmény a
gyerekeknek. Egy külső körülmény miatt a terveinket meg kellett
változtatni. Ez a körülmény, a járványos megbetegedések voltak,
mely miatt, orvosi ajánlásra, a tavalyihoz hasonlóan zártkörű far
sangot tartottunk. Így a kedves szülők csak kismértékben része
sülhettek az élményben. Minden korábban is megrendezett
programot megtartottunk, jelmezes felvonulást, verses bemutatko
zást, csoportos verses,táncos műsorokat, tomboláztunk, zsákba
macskáztunk,fánkot ettünk. Dicséret illeti a szülőket a nagyon
színvonalas jelmezekért, melybe a gyerekek beöltözhettek és át
élhették tündérek, királyfiak, bogarak, katonák, hercegnők szere
pét. Köszönjük a szülők felajánlott segítségeit, tombolatárgyak,
zsákbamacska, sütemények. A maskarázással a fő célunk a tél el
űzése volt, hangoskodással, tánccal, mulatságos versengésekkel
(fánk evő, seprűtáncoltató) sikerült is! A gyönyörű fényképek, vi
deó felvételek bizonyítják mindezt. A változatos, sűrű programja
ink által, most is élményeket és örömöket élhettünk át, melyre
egész évben emlékezni fogunk, és a gyerekek már most készül
nek a következő évi farsangra.

F A R S A N G O L Ó

Szalóki óvoda

„Itt a farsang áll már a dáridó”
Az idei farsangot a doktornő javaslatára – a járványos megbete
gedések miatt – az óvodában tartottuk febr. 13án, pénteken dél
előtt, szülők és hozzátartozók részvétele nélkül. A szülők
megértették és elfogadták ezt a döntést. Ezúton is szeretnénk
megköszönni, hogy hozzájárultak a farsangunk sikeres megren
dezéséhez, a jelmezkészítéssel, süteményekkel, és üdítőkkel.

A farsangot izgatott, lázas előkészületek előzték meg. Beszélget
tünk a régi hagyományokról, szokásokról a tél elűzéséről. Ren
dezvényünk a tornateremben került megtartásra, ami erre a
délelőttre farsangi öltözetben pompázott. A gyermekek kivétel nél
kül mindnyájan jelmezbe öltöztek. Változatosabbnál változato
sabb, ötletesebb maskarába vonultak fel a tanult dalokra,
versekre. Ezután a csoportok egyenként bemutatkoztak saját ver
seikkel is, így mindenki megcsodálhatta újra a jelmezeseket. A fel
vonulás után következtek a versenyjátékok – volt itt fánk evés
bekötött szemmel, seprűvel babzsák terelgetés, üdítő ivás szívó
szállal, kanálban tojásvivés. A csoportok hangosan buzdították
versenyző társaikat. Minden gyermek jutalomban részesült. Játék
után kezdődött a táncos mulatság, ami a délelőtt megkoronázása
volt.

Ez alatt az idő alatt dadus nénik meglepetés fánkot sütöttek a
konyhában, amit ebéd után fogyasztottunk el. Köszönjük szépen
nekik a sok finomságot és munkát.

Mindnyájunknak nagy élmény volt ez a délelőtt, ami nagyon jó
hangulatban, sok nevetéssel, játékkal, tánccal telt.

GacsalZsoldos Ágnes Kálmánné Csapó Anita

Incédi Lászlóné



Általános iskola, felső tagozat
Iskolai farsang
Az idén nagyon vártuk a farsangi rendezvényünket, mivel tavaly
elmaradt. Szokás szerint az alsósok és a felsősök külön rendez
ték meg. A felsős farsangon sok volt a csoportos jelmezes, de
azért voltak egyéniek. is. A csoportok vidám táncos jelenetekkel
készültek. A jelmezesek felvonulása után szünet következett, ami
kor lehetett üdítőt, szendvicset és sütit venni. Az érdeklődők tánc
versenyen vehettek részt. Alig hogy befejeződött a táncverseny
izgalommal vártuk a zsűri döntését. A zsűri nem rangsorolta a jel
mezeseket, hanem a legjellemzőbb kategória címet adományozta
a résztvevőknek. Így mindenki boldogan vihette el a megérdemelt
tortáját. Az értékelést egyből követte a tombolahúzás. Ez egy ki
csit hosszúra sikerült, ezért elmaradt a várva várt disco. Összes
ségében jól éreztük magunkat.
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Általános iskola, alsó tagozat

Itt a farsang, áll a bál!
A vízkereszttől hamvazó szerdáig terjedő időszak a mulatozás
ideje volt régen és napjainkban is megszakítjuk a dolgos hétköz
napokat, hogy elűzzük a telet, a hideget és köszöntsük a tavasz
közeledtét. Iskolánkban is hagyomány mulatsággal búcsúztatni a
telet, s üdvözölni a kikeletet. Alsó tagozatos diákjaink február első
hétvégéjén öltötték fel ötletesebbnélötletesebb maskaráikat.

A péntek délutáni rendezvényt az előző évben választott karnevál
herceg és hercegnő bevonulása nyitotta meg. Puha Márta és
Nagy Ádám Imre a két éve megrendezett farsangon kapta ezt a
címet a zsűritől. A hercegi pár köszöntője után a második évfolya
mosok szórakoztatták vidám dalokkal a közönséget. Sok osztály
készült csoportos jelmezzel, de voltak olyanok is, akik egyéni jel
mezükkel bűvölték el a közönség soraiban megbúvó zsűri tagjait.
A jelmezesek bemutatkozás után szabad program következett.

A zsűri döntésére várva voltak, akik vásárlással töltötték el az időt.
Finom szendvicsek és sütemények csábították a gyermekeket és
felnőtteket egyaránt. Tombolaárusaink nem pihenhettek, hiszen
sokan szerettek volna tombolanyereménnyel hazamenni. Fárad
hatatlan tanulóink limbózással múlatták az időt.

A délután egyik legizgalmasabb eseménye a karneválon résztve
vő jelmezesek értékelése volt.

A csoportok oklevelet és tortát, a legjobb egyéni jelmezesek pedig
az oklevél mellé ajándékot kaptak. Megkoronáztuk a karnevál
hercegét és hercegnőjét. Ebben az évben is a legötletesebb, leg
szebb egyéni jelmezesek kapták ezt a címet. Kálmán Viktória és
Pataki Gergő fejére került a korona. Ők segítettek a tombolahú
zásban is.

Szép és tartalmas délutánt tölthettek diákjaink ezen a délután az
iskolában. Köszönöm kollégáim munkáját, a szülők támogatását,
akik nem csak a jelmezek elkészítésében segítettek, hanem ado
mányaikkal is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Sáfár Lászlóné

Szalai Attila
7. a
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Február másodikához, Gyertyaszentelő napjához több szokás és
esemény is tartozik.

1971ben ezen a napon  az iráni Ramsar városában  fogadták el
az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség
megőrzése érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a vizes
élőhelyek védelméért. Így lett február másodika vizes élőhelyek
világnapja.

Ehhez a naphoz a fenti keresztény ünnep mellett számos néphie
delem is kötődik: Ekkor osztották a papok a "Balázsáldást", mely
minden torokbetegségtől megvédte az áldást kérőt.

A másik, legismertebb néphagyomány szerint, ha február 2án a

medve előjön a barlangjából és meglátja az árnyékát (azaz nap
sütéses idő van), akkor visszabújik még téli álmot aludni, mert
még hideg jöhet. De ha borús felhők takarják az eget, az a maci
számára azt jelenti, hogy már lassan vége a télnek. Ezeket a hie
delmeket a meteorológusok nem igazolják.

E népi hiedelem gyökere Erdélybe vezet vissza és onnan is to
vább Jókai Mórhoz, mert egyes nézetek szerint a „Nagy Mese
mondó" fantáziájában, pontosabban az „Az új földesúr" című
regényében született meg az időjós medve alakja.

Február első hetét megelőzően már beszélgettünk a tavasz és
farsang várásáról, és hogy mi a szerepe ebben a medvéknek.
Mondókákat, gyermekdalokat tanultunk, ismételtünk.

Bújj bújj medve, avagy mackós hét az óvodában.

Bújj, bújj, medve,
gyere ki a gyepre!
Ha kijöttél szép csendesen,
hogy a vadász meg ne lessen,
bújj, bújj, medve,
gyere ki a gyepre!

Weöres Sándor: A medve töprengése:
Jön a tavasz, megy a tél,
barnamedve üldögél.
Kibújás, vagy bebújás?
Ez a gondom óriás.

Ha kibújok, vacogok,

ha bebújok, hortyogok.
ha kibújok, jót eszem,
ha bebújok, éhezem.

Barlangból kinézzeke?
Fák közt szétfürkésszeke?
Lesze málna, odúméz?
Ez a kérdés, de nehéz!

Dirmeg, dörmög a medve,
nincsen neki jó kedve.
 Alhatnám, mert hideg van,
jobb most benn a barlangban.

Brumbrum Brúnó, mókás medve,
Vane neki éppen táncos kedve?

Brumbrum pajtás, szépen kérem,
Az óvodabálba jöjj el vélem!

Ott eljárhatsz minden táncot,
Orrodba se fűznek, meglásd, láncot!

Irgumburgum, én nem bánom,
Elmegyek én, édes kis pajtásom!

Úgysem vágyom semmi másra,
Csak a retyezáti, friss csárdásra.

Kippenkoppan, dibbendobban,
Nosza, ha legény vagy, járjad jobban!

Meghirdettük a maci kiállítást, melynek alapját az óvodában talál
ható plüss figurák adták. Megkértük óvodásainkat, hozzák be ott
honról kedvenc mackóikat, hogy az aulában megrendezett
kiállításon mindenki megcsodálhassa őket.

130 db plüss és textil figura gyűlt össze. Voltak barna, jeges,
sárga, TV, egészen aprók és „óriás” medvék, is. A legöregebb
mackók, a közel 50 éves mackópáros, amiket Botosné Jutka óvó

néni hozott.

Amikor elérkezett a medve előbújásának a napja, azt jósolta ne
künk, hogy nemsokára itt a tavasz, hiszen borús, esős, havas idő
járásban volt részünk.

Jövő évben is várjuk, mit jósol nekünk a medve.

„itt lesz boldog közöttetek,
ecki, becki, tengerecki, engerecki,
vengerecki, Tengerecki Pál.„

2015. január 19én délután iskolánk ünneplőbe öltözött kisdi
ákjai Tamkó Sirató Károly művei közül hozták el kedvenceiket.
A költő születésének 110. évfordulója alkalmából mondott ver
sekkel nem csupán önmaguknak, hanem a hallgatóságnak is
emlékezetes pillanatokat szereztek.

„Először féltem hogy hosszú, nem tudom megtanulni a verset,
de anya is segített, s végül beleszerettem. Boldog voltam,
mert 3. lettem.” ( Kiss Gábor János )

„Én attól tartottam, hogy valamit el fogok rontani, mert a leg
hosszabb versem nekem volt.” ( Simon András )

„Nagyon tetszett, hogy vicces volt. Apa nem mindig ért rá, így
anyának mondtam el legtöbbször.” ( Kiss Virág )

„Jó érzés volt, hogy verset kaptam, tetszett is rögtön az egész.
Jól szórakoztam rajta, a családban mindenkinek elmondtam.”
( Jelencsik Boglárka )

Versmondó verseny
Kormos Erzsébet
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Balog Zoltán, az emberi erőforrások mi
nisztere nemzeti ünnepünk alkalmából
Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Ma
gyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar
Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Ér
demkereszt, Magyar Bronz Érdemke
reszt állami kitüntetéseket adott át 2015.
március 13án délután a Pesti Vigadó
ban.

Magas színvonalú munkájáért Magyar
Bronz Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetésben részesült: Jenei Gyula,
író, költő, szerkesztő, a szolnoki Varga
Katalin Gimnázium tanára.

(Magyar Bronz Érdemkereszt a nemzet
szolgálatában, az ország fejlődésének
elősegítésében, a haza érdekeinek elő
mozdításában és az egyetemes emberi
értékek gyarapításában végzett kima
gasló, példamutató tevékenység elisme
réseként adományozható magyar és
külföldi állampolgároknak egyaránt.)

Jenei Gyula 1962ben született Abád
szalókon. Kunhegyesen nevelkedett, ott
járt általános iskolába és gimnáziumba.
1984ben a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán magyar és történelem szakot
végzett, majd 2006ban a Szegedi Egye
temen magyartanári diplomát. Tanított,
népművelősködött, volt kollégiumi tanár.
Jelenleg a szolnoki Varga Katalin Gim
náziumban tanít magyart. Lakott Szege
den, Nyírteleken, Karcagon, most
Szolnokon él. Felesége, Fekete Marian
na, tanár. Van három fiuk: Máté (1993),
Kadosa (1995), Zalán (2005); valamint
egy lánya: Virág (1987).

Verseket a nyolcvanas évek közepé
től publikál. Írásai többek között az aláb
bi folyóiratokban jelentek meg: Alföld,
Bárka, Ezredvég, Élet és Irodalom, For
rás, Jászkunság, Jelenkor, Kalligram,
Kortárs, Magyar Napló, Mozgó Világ,
Műút, Parnasszus, Spanyolnátha, Szé
kelyföld, Új Forrás, Zempléni Múzsa.

1998ban alapította, s azóta szer
keszti az Eső című irodalmi lapot. Az ál
tala szerkesztett folyóiratról egy interjú
során így nyilatkozott:
„...sokan szeretik, megszokták az Esőt.
Azt, hogy negyedévente kézbe vehetnek
egy merítést azoknak az íróknak a mun
káiból, akik nemcsak itt születtek, vagy
ide kötődnek életünk bizonyos szaka
szaival, de akiknek írásaikban (gyakran
felismerhetően, beazonosíthatóan)
visszaköszönnek az itteni tájak, történe

tek, figurák. Gondoljunk csak Körmendi
Lajos Karcagjára, Dienes Eszter Kunhe
gyesére, Ember Mária Abádszalókjára,
Benedek Szabolcs Szolnokjára, Rentz
Mátyás Fegyvernekére, Tiszabőjére,
Darvasi László Törökszentmiklósára, a
fiatalok közül pedig mondjuk Novák
Zsülietre…”
Tagja a Magyar Írószövetségnek és a
Szépírók Társaságának.
Kötetei:
Mintha ugyanaz (válogatott és új ver
sek), 2014;
Munkák, metaforák (íróinterjúk), 2014;
Dónde estaría (versek spanyolul), 2014;
Az időben rend van (versek), 2011;
Ívek és törések (íróinterjúk), 2011;
Nézni a tájat (szövegek, Csabai István
fotóival), 2008;
Ha kérdenéd (versek), 2006;
Futóhomok (tárcák), 2003;
Grafitnap (versek), 2002;
A víztorony vitorlái (versek), 1997;
Valahogy (versek, Sárkány Sándor fest
ményeivel), 1992;
Hátországban (versek), 1990.

A rangos kitüntetéséhez szívből gratulá
lunk az Abádszalóki Hírnök hasábjain
keresztül is. További áldozatos munkájá
hoz sok örömet és sikereket kívánunk:
Abádszalók Város Önkormányzata,
Abádszalók város lakossága.

Kitüntetettünk, Jenei Gyula

„Jó volt, hogy apa ott volt a versenyen ! Szívesen tanultam, az
volt a kedvencem, hogy: „Én lakom itt Darázs Balázs.” ( Kleiner
Miklós )

„Nem izgultam, csak a helyezések kiosztásánál. Leginkább a
vers utolsó része tetszett.: „itt maradok veled én, itt a Tisza
peremén…” ( Kalóz Imre )

„Jól éreztem magam, kicsit izgultam csak. Tetszett a vers. Kü
lönösen az, amikor a fókák bukfencet hánytak.” ( Kalita Milán )

„Jó volt a verseny, viccesen lehetett mondani. Az izgalomtól
fájt a hasam, el is siettem a verset egy kicsit.” (Czicze Viktória)

Nem közhely, a zsűrinek valóban nagyon nehéz dolga volt. A
legeredményesebb gyerekek jutalma az lett, hogy képviselhet
ték iskolánkat 2015. január 21én a megyei szintű megméret
tetésen.

1. osztály: Nagy Zoltán
2. osztály: Kálmán Viktória
3. osztály: Szabó Julianna
4. osztály: Tóth Viktória

Ez a verseny hagyományosan, a magyar kultúra napja alkal
mából került megrendezésre.
Jász – Nagykun – Szolnok megyéből 38 tanuló érkezett, hogy
szavalatával örömteli perceket szerezzen. Az izgalmat Somo
diné Jánosi Klára másodikos csapatának és a Pop Ildikó ve
zette gitárosoknak sikerült mérsékelni.
Miután mindenki szavalt, vendégül láttuk a versenyzőket és
kísérőiket, majd meghallgattuk az eredményhirdetést. Ez a pár
óra felemelő érzés volt mindegyikünk számára!

Az utóbbi időben két (országos) pályá
zaton is a nyertesek közé került osztá
lyunk, a 3.b. Az egyik a Cinema City
pályázata volt, amelyben a fantáziánkat
egy felhívás mozgatta meg: képzeletben
el kellett utaznunk Madagaszkárra, ahol
csodálatos módon felfedezzük a 30. ma
kifélét. Azt kellett bemutatnunk (rajzban,
írásban, egyéb alkotásban), milyen len

ne ez az újonnan felfedezett faj. Benyúj
tott pályázati anyagunkkal 2. helyezést
sikerült elérni. Díjként ajándékcsomagot
és filmnézési lehetőséget kaptunk a Bu
dapesti Aréna Plaza IMAX termében.

A másik pályázat témája: Óvd és tedd
jobbá a környezeted! Rajzzal és fényké
pekkel illusztráltuk, hogyan gondolko
dunk a minket körülvevő környezet
védelméről, szépítéséről, gazdagításá

ról. A beküldött képes albumunkkal a ki
emelt díjazottak közé kerültünk. A
díjátadó ünnepség március 29.én lesz
Budapesten, amelyen megnézhetjük a
Dal 2015. győztesének, Csemer Boglár
kának (Boggie) fellépését is.

Pályáztunk

Kovács Mihály Általános Iskola
3. b. osztály

Kovácsné Palócz Márta

Pataki Zsoltné
könyvtárvezető
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2015. február 25én Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter MARI BABA átadása alkalmából látogatott el a
Múzeumba.

A Mari Köztársaság szuverén állam. Az Ural hegységtől DKre,
Oroszországon belül található. A mari nyelv a finnugor nyelv
családba tartozik.

A népviseletes baba minden nép kultúrájában az adott nemzet
egyfajta képmása.

Nyelvrokonaink népviselete könnyen felismerhető fehér alap
színű, gazdagon hímzett hosszú ingjéről. Jegyeiben magán vi
seli a bolgár és a török hatásokat.

A mívesen kivitelezett öltözetű babát miniszterünk a Mari Köz

társaság Elnökétől kapta. Köszönjük, hogy ideajándékozta!
Ezzel a babával már 69re emelkedett azoknak az országok
nak a száma, melyeknek népviseletében gyönyörködhetnek a
látogatók.

Miniszter Úr és társasága végig járta a Kárpátmedence ma
gyarok lakta településeinek népviseleteit bemutató termeket
is. A tájékoztatás és látvány alapján megtapasztalhatták, ho
gyan éltek régen az emberek, hogyan differenciálódott az öl
tözködésük, milyen íratlan, de ugyanakkor mindenki számára
kötelező szabályok szerint öltözködtek, mennyi minden meg
tudható volt abból, ahogyan megjelentek a nyilvánosság előtt.
Véleményüket a vendégkönyvünk őrzi.

Megtisztelő érdeklődésüket köszönjük!

BABAMÚZEUM

Steigauf Józsefné

1 848. március 1 5-i megemlékezés

2015. március 15én a Kossuth szobornál az 1848/49es For
radalom és Szabadságharc 167. évfordulója alkalmából ren
dezett ünnepségen vettünk részt.

Az ünnepi megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött.
Ünnepi beszédet mondott Dr. Fazekas Sándor földművelés
ügyi miniszter, majd az ünnepi műsorban közreműködtek a
Kovács Mihály Általános Iskola tanulói, a Hat Szín Virág Óvo
da óvodásai.
A Csillaghúr Népdalkör 1848as népdalokat adott elő.

2015. március 6án este fogadtuk testvértelepülésünk delegá
cióját Backamadarasról. A Böllérversenyen indult csapat Bac
kamadarasi Istrang a legfinomabb leves címet nyerte el,
melyről Oklevelük tanúskodik. Köszönettel tartozunk testvér
településünknek, mivel emelte a Tiszator színvonalát, hangu
latát és jókedvét. Köszönet azoknak a csapattagoknak, akik
bemutatták a hagyományos konyha ízeit.
Bízunk abban, hogy jövöre ismét találkozunk velük.

Backamadaras
a Tiszator IX. Böllérversenyen

Balog Istvánné
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Ezt követően a Kossuth szobornál koszorút helyezett el:
• Abádszalók Város Önkormányzata nevében Kovács Mihály
polgármester és Dr. Szabó István jegyző.
• Kovács Mihály Általános Iskola nevében Gyányiné Székely
Viola intézményvezető és Pálfi Ildikó.
• FIDESZKDNP nevében Dr. Fazekas Sándor földművelés
ügyi miniszter, Boldoghné Szamák Éva és Brumbauer Tibor.
• Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében Kozárné Kupai
Ilona és Oláhné Csomor Margit.

• Abádszalóki Református Egyházközség nevében Szabóné
Szél Terézia, Komáromi Kálmán és Boldogh István.

A koszorúzás után közösen elszavaltuk Petőfi Sándor Nemzeti
dal című versét.

Végezetül ünnepi megemlékezésünk zárásaként közösen el
énekeltük a Szózatot.

Balog Istvánné



Abádszalók Város Önkormányzata eredményesen pályázott
az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
fotovoltaikus rendszerek kialakítása pályázati konstrukciójára
és 22.059.900, Ft összegben nyert 100%os vissza nem térí
tendő támogatást „Orvosi rendelő energiaellátása fotovoltaikus
rendszerrel” című KEOP4.10.0/N/1420140071 azonosító
számú pályázatával.

A januári támogatás értesítést követően a Támogató Okirat ki
állítását várjuk. A végrehajtáshoz szükséges tevékenységek
elvégzésére a cégek már a pályázat beadása előtt kiválasz
tásra kerültek, hiszen ez plusz pontokat jelentett a bírálat so
rán. A 148 db napelemből és 3 inverterből álló rendszer
kivitelezése 2015. májusjúnius hónapokban tervezett, mely
tevékenységet folyamatosan nyomon követ a műszaki ellenőri
feladatok, a projektmenedzseri feladatok, illetve disszemináci
ós feladatok ellátása.
A projekt megvalósítása záró auditori nyilatkozat kiállításával
fejeződik be várhatóan 2015. június 15én.

A fejlesztés eredményeként egy 37 kVA névleges teljesítmé
nyű háztartási méretű kiserőmű létesül, amely szinte teljes
mértékben kielégíti az intézmény működtetéséhez szükséges
energia igényt.

Tekintettel arra, hogy az orvosi rendelő építésekor a melegvíz
előállításának segítésére napkollektorok felszerelése történt
meg, illetve a fűtés és használati melegvíz biztosítását levegő
levegő hőszivattyús rendszer biztosítja, a napelemrendszer
létesítésével az intézmény szinte teljes mértékben megújuló
energiával kerül ellátásra a környezetünk védelme érdekében.

Napelem-rendszer épül az orvosi rendelő
energia ellátásához

Balogh József
beruházási főtanácsos
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csatlakozik a település a
JászNagykun Szolnok Megyei Parlagfűmentesítési Alap
hoz, mely pályázathoz való csatlakozást az Abádszalók Város
Önkormányzat Képviselőtestülete határozatban rögzíti.

A JászNagykunSzolnok Megyei Közgyűlés által, JászNagy
kunSzolnok megyében megvalósuló parlagfűmentesítési te
vékenységek támogatására kiírt 2015. évi pályázat
lehetőségét igénybe kívánja venni és parlagfűmentesítéshez
szükséges eszközök és védőfelszerelések beszerzésére pá
lyázatot nyújt be.

Abádszalók Város Önkormányzata ezen határozat 2. pontjá
ban leírt pályázatához a teljes bekerülési költség 223.000, Ft,
saját forrását 23.000 Ftot 2015. évi költségvetéséből biztosít
ja.

A pályázat benyújtásának határideje 2015. március 25. A pá
lyázattal elnyerhető támogatás összege a teljes bekerülési
költség 90%áig terjed.

Abádszalók Város Önkormányzata

PARLAGFŰ PÁLYÁZAT

Barna Nikoletta Judit

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A kitavaszodással megszűnnek a fagyos napok, a fagyos reg
gelek, zöldülni kezd a táj. Az udvarokon időszerűvé válik a ta
vaszi munkák elvégzése: metszés, ásás, gereblyézés, stb.
Az önkormányzat érvényben lévő, a település környezetvédel
méről szóló 23/2005. (XII.22.) rendelet 4.§. előírja:
(1) …ingatlanok (épület, udvar, stb.) tisztántartásáról, rend

szeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről a tulaj
donosnak, vagy a használónak kell gondoskodnia.

(4) A tulajdonos, illetőleg a használó köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz…, ha zöldsáv is van, az út
testig terjedő teljes terület,
b) a járda melletti nyílt árok és annak műtárgyai,
c) … tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

(5) A szórakoztató, vendéglátó és árusítóhelyek, üzletek és
egyéb középületek előtti szakaszt az üzemeltető köteles tisz
tántartani.

Kérjük, hogy az előzőeknek megfelelően a környezetük
rendbetételéről, tisztántartásáról gondoskodjanak.

A csapadékvízhálózat építése során az év vége felé az esős
idő beálltával több helyen elmaradt a végső tereprendezés. A
kivitelezővel történt egyeztetés alapján az eddig jelentkezett
garanciális hibák javításával egyidőben a tavasz folyamán

(április végéig) a tereprendezést el fogják végezni. Kérjük az
érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a végső tereprendezés
elvégzéséig a közterületen fásítást, cserjeültetést ne végezze
nek.
A közművek vonatkozásában eltérőek a védőtávolságok,
melyeken belül fát, bokrot telepíteni tilos.

Településünkön egyre több ingatlannál létesítenek az ingat
lantulajdonosok kiépített gépkocsi vagy gyalogos bejárót, me
lyek a közterületi járdától, ill. a közút szélétől indulnak, majd a
saját telken belül folytatódnak.
Felhívjuk a tisztelt építtetők, kivitelezők figyelmét, hogy a köz
úthoz történő útcsatlakozás (közterületi rész) kiépítése csak
az illetékes útkezelő (Abádszalókon a Füredi út esetén a
Magyar Közút Zrt, a többi utca esetén a település jegyzője) út
kezelői hozzájárulásával végezhető.
Az útkezelői hozzájárulás nélkül, vagy az abban előírtaktól el
térően történő bejáróépítés esetén, ha az a műszaki, közle
kedésbiztonsági követelményeknek nem felel meg, az építtető
a bejáró átépítésére ill. elbontására kötelezhető.

További információ ill. egyeztetés az Önkormányzati Hivatal
Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben kérhető.

FELHÍVÁS

Somodi László
műszaki irodavezető
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Tájékoztató a Képviselőtestület munkájáról.

A Képviselőtestület 2015. január 29én megtartott nyilvános
ülésén az alábbi témákat tárgyalta meg:
A Képviselőtestület
 módosította Abádszalók Önkormányzat és szervei Szervezeti

és Működési Szabályzatát.
 megalkotta az állattartásról szóló rendeletét.
 megalkotta a Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről

szóló rendeletét.
 elfogadásra került az Állami Számvevőszék az önkormány

zat pénzügyi gazdálkodási helyzetére, szabályszerűségére
irányuló 2011. évben végrehajtott ellenőrzésének utóellenőr
zése során tett megállapításai alapján készült intézkedési
terv.

 elfogadásra került az Abádszalók Város Önkormányzati Böl
csőde Érdekképviseleti Fórum működési szabályzata.

 döntött az Abádszalók Város Önkormányzati Bölcsőde Alapí
tó Okiratának módosításáról.

 döntött a JászNagykunSzolnok Megyei „Parlagfűmentesí
tési Alap”hoz történő csatlakozási szándék megerősítéséről
és a pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról.

 döntött a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját
képező 2015. évi célok meghatározásáról.

 döntött a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal kapcso
latos konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyá
sáról.

 döntött Abádszalók Város Gazdasági Programjának elkészí
téséről.

 tárgyalt Abádszalók Város turisztikai fejlesztési stratégiájáról.
 döntött a Kistérségi startmunka program támogatására kérel

mek benyújtásáról.
 döntött a Tiszató Strand Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság

tagjairól.
Zárt ülés keretében döntött méltányossági ápolási díj megálla
pításáról, méltányossági közgyógyellátási kérelmek elbírálásá
ról, továbbá segítségkérés elbírálásáról.

A Képviselőtestület 2015. február 11én megtartott nyilvános
ülésén az alábbi témákat tárgyalta meg.
A Képviselőtestület
 elfogadta Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költ

ségvetését.
 elfogadta Abádszalók Város Önkormányzata települési támo

gatásáról szóló rendeletét.
 döntött csapadékvíz csatornázás II. ütem megvalósításáról.
 döntött Trianoni emlékmű megvalósításához terület biztosítá

sáról.
 döntött a helyi szakszervezet támogatásáról.
 elfogadásra került Abádszalók Város Önkormányzata Ver

senytárgyalási Szabályzata.
 döntött az Abádszalóki Összevont Orvosi Ügyelet megszer

vezésére vonatkozó együttműködési megállapodás felbontá
sáról.

 döntött közös tulajdon megszüntetése ügyében tárgyalásra
felhatalmazásról, önkormányzati saját forrás biztosításáról.

Zárt ülés keretében döntött Kovrig Zoltán alpolgármester fel
adatköréről, valamint méltányossági közgyógyellátási kérelem
elbírálásáról.

A Képviselőtestület 2015. február 27én megtartott nyilvános
ülésén az alábbi témákat tárgyalta meg.

A Képviselőtestület
 módosította az Önkormányzat 2014. évi költségvetését.
 döntött az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről.
Zárt ülésen méltányossági közgyógyellátási kérelmekről dön

tött.

A Képviselőtestület 2015. március 18án megtartott nyilvá
nos ülésén az alábbi témákat tárgyalta meg.
A Képviselőtestület
 Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról döntött.
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési

díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet meg
alkotásáról döntött.

 döntött Víziközmű vagyon gördülő fejlesztési tervéről.
 döntött Terület és Településfejlesztési Operatív Programra

projektjavaslatok benyújtásáról.
 döntött a Füzes Kemping konyha 600 adagos főzőkonyhává

történő átalakítás szakági terveinek elkészíttetéséről.
 döntött az iskolaépület kazánház átalakításának megtervez

tetéséről.
 döntött önkormányzati tulajdonú lakás gáz és fűtésszerelé

sének elvégeztetéséről.
 döntött közterületi hirdetőtábla fennmaradásához történő

hozzájárulásról.
 döntött az Abádszalók Város Roma Nemzetiségi Önkor

mányzat és Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő
testületei közötti együttműködési megállapodás jóváhagyá
sáról.

Zárt ülésen döntött életveszélyes önkormányzati tulajdonú
épület bontásáról.

Rendeletek:

• 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Önkormányzata és szervei Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelete
módosításáról.

• 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Az állattartásról.

• 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
A Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről.

• 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésé
ről.

• 5/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Város Önkormányzata települési támogatásról.

• 6/2015. ( II. 28.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésé
ről szóló 16/2014.(XII.11.), 9/2014.(VII. 24.) és 12/2014.(VIII.
1.) számú rendeleteivel módosított 2/2014.(II. 18.) rendeleté
nek módosításáról.

• 7/2015. (III. 19.) Önkormányzati rendelete
Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről.

• 8/2015. (III. 19.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjának megállapításáról.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Balog Istvánné
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Az adatok a 2014. december 15.i állapotot tartalmazzák.
A menetrend változtatás jogát a VOLÁN ZRT. fenttartja.
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VIDEÓZÁS FELSŐFOKON
Esküvői, családi, születésnapi, ballagási rendezvények.

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

Eddigi filmjeink Abádszalókról: www.forrastv.hu/abadszalokinyar

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Felelős kiadó: Abádszalók Város Jegyzője
Design, tipográfia: Csőke Attila

A szerkesztőség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12.
nyt.sz.: 75.361/1997
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Anyakönyvi
hírek

SZÜLETETT:

ELHUNYTAK:

Hadnagy Sándor
Boda József
Csengeri Lajos
Kiss Mária
Farkas Kálmán
Simon Antalné Baumann Julianna
Juhász Ferenc
Szabó Istvánné Vizi Éva Mária
Bakó József
Aba Novák Miklós
Dányi István
Czicze Lajos
Szabó Kálmán
Varga Sándorné Kupai Rozália
Szabó Lajosné Szél Ilona Ildikó
Szőllősi Sándor Gusztáv
Szabó István
Csordás Imréné Csur Róza
Kádas István
Zámbok Terézia Erzsébet
Károlyi Gyuláné Kovács Irén
Szűcs Mihályné Uram Mária
Nyikos Jánosné Pál Etelka Juliánna
Sipos Gyula
Enyedi Józsefné Gellén Mária

Horváth Aladár és Lakatos Mónika:
Penti Csaba és Lázók Erika:
Simon Péter és Takács Nikolett:
Szabó Attila és Penti Valéria:
Gál Károly és Rostás Marianna:
Hebály Zoltán és Oláh Julianna:
Varró Zoltán és Szántai Boglárka:

Aladár Vencel
Viktória
Sándor
László
Károly

Zoltán Zalán
Csongor

65
77
63
80
59
87
78
71
73
71
69
63
74
85
70
63
48
75
85
66
66
75
72
78
64

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ezúton értesíti a lakosságot,
hogy Abádszalók Város területén az éves lomtalanítást az
alábbi időpontokban tervezik megszervezni: 2015. 04. 21.
kedd.

A lomtalanítás során az előző évekkel megegyező módon
csak a nagydarabos hulladékot áll módjukban elszállítani. Épí
tési, bontási hulladékot, továbbá veszélyes hulladékot nem
szállítanak el.

A lomtalanítás után kerül sor a zöld hulladék (zsákos zöldhul
ladék, kötegelt fanyesedék) összegyűjtésére, melynek idő
pontja: 2015. 04. 22. szerda.

FELHÍVÁS!

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
Tiszafüred

2015. április 1. – 2015. május 1. között ebösszeírásra kerül sor

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(továbbiakban: Ávt.) 42/B. §a alapján a tartás helye szerint illeté
kes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése ér
dekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogsza
bályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azo
kat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatlap személyesen átvehető a Abádszalók Város Polgármes
teri Hivatal, 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12. szám alatti 2. Iro
dájában, az Igazgatási Osztályon, illetve letölthető a
www.abadszalok.hu oldalról is.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármes
teri Hivatal Igazgatási Osztályán – 5241Abádszalók, Deák Fe
renc út 12. szám alatt kérhető.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szívesked
jenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz
legkésőbb 2015. május 1. napjáig az alábbi módon visszajuttat
ni:
 a kitöltött adatlapokat Abádszalók Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztályára – 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.
postai úton beküldve, vagy személyesen leadva
 az ipker@abadszalok.hu email címre beküldve.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az eb
összeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az
ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.

Felhívjuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb
összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését
az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

2013. január 1től  a hivatkozott törvény szerint  a négy hóna
posnál idősebb ebeket traszponderrel (mikrochippel) megjelölve
lehet csak tartani. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó mi
nimálisan 45.000, Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható, ezért ké
rik, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az
ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál ko
rábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, va
lamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő
ebeket is be kell jelenteni.

Felhívjuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak ér
dekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmaz
zon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban
bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított
8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett
változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz került) beje
lentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb
tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan besze
rezhető lesz az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Igaz
gatási Osztályán (5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.),
valamint letölthető a www.abadszalok.hu honlapról.

Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye  az ál
latvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján  mini
mum 30.000, Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönjük!
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal

FELHÍVÁS: EBÖSSZEÍRÁS ABÁDSZALÓKON

Barna Nikoletta Judit
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Fotó: Pócs László és Balogh József




