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A Helyi Választási Iroda vezetőjeként tájékoztatom Önöket, hogy
Abádszalók Város Képviselőtestületének tagja, Kasza Gábor önkor
mányzati képviselő 2016. február 10én lemondott képviselőtestületi
mandátumáról, megbízatása azon a napon megszűnt.
Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, he
lyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép, a megüresedett
képviselői mandátum betöltése a Helyi Választási Bizottság határoza
ta alapján és az eskü letételét követően történik meg.

2016. február 12én lemondott Kovács Mihály, Abádszalók város pol
gármestere is, megbízatása ezen a napon megszűnt, erre tekintettel
időközi választást kell kitűzni.

A Helyi Választási Bizottság 2016. február 15én összeült az időközi
választás napjának és határnapjainak kitűzésére. Abádszalók Város
Helyi Választási Bizottsága az időközi polgármester választást 2016.
május 8. (vasárnap) napjára tűzte ki az 1/2016. (II.15.) sz. HVB hatá
rozat szerint, az 1. sz. mellékletében megjelölt határnapokkal. A hatá
rozat elérhető a település honlapjáról, valamint közzétételre került a
Hivatal hirdetőtábláján is.

A polgármester megválasztásáig Balogh Gyula alpolgármester látja el
a polgármesteri tisztségből eredő feladatokat.

M á j u s 8 . - á n
P o l g á r m e s t e r t v á l a s z t A b á d s z a l ó k

Dr. Szabó István
jegyző

A település tisztasága, környeze
tének védelme érdekében Abád
szalók Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2016. február
11. napján tartott ülésén elfogad
ta a települési szilárd hulladékról
szóló 12/2015. (VI.27.) önkor
mányzati rendelet módosítását,
melynek alapján bevezetésre ke
rült a településen a házhoz menő

szelektív hulladékgyűjtés. A szol
gáltatást Abádszalók Város Ön
kormányzata az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft.vel együttműködve
valósítja meg. Fontos kiemelni,
hogy az új szolgáltatás teljes
mértékben ingyenes, anyagi ter
het nem ró a lakosságra.
A családi házas ingatlanoktól ha
vonta egy alkalommal kerül el

szállításra a szelektíven gyűjtött
hulladék, a közszolgáltató által
ingyenesen biztosított 1 db papír
és 1 db vegyes szelektív gyűjtő
zsák révén. A zsákokban külön
kell gyűjteni a papír és a vegyes
szelektív hulladékokat (PET pa
lack, tisztítószeres flakon, italos
doboz, alumínium italos doboz,
konzerv doboz, stb.)

Az új szolgáltatás bevezetésével
kapcsolatos részletek, a szelek
tív hulladékszállítás időpontjai a
település honlapján megtalálha
tóak, valamint az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft. székhelyén, továb
bá a polgármesteri hivatalban
szórólap formájában elérhetőek.

Bevezetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést

Dr. Szabó István
jegyző

3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékról szóló 12/2015. (VI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
1/2016. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás
helyi szabályairól
19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet mó
dosításáról
18/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
13/2015. (VI.27.) rendelettel módosított 4/2015. (II.12.) számú ren
deletének módosításáról
17/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
A temetőről és a temetkezésről szóló 7/2014. (IV.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályza
táról szóló 9/2015. (IV.24.) számú rendelete módosításáról.
15/2015. (X. 01.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatáról
14/2015. (X. 01.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
13/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.12.) rendeletének módosításáról.
12/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékáról
11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Abádszalók Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének vég
rehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖ
DÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Önkormányzati rende l etek

A rendeletek teljes terjedelmükben elérhetők a www.abadszalok.hu n és az Ember Mária Könyvtárban

2016. február 12én Kovács Mihály polgár
mester lemondott. Ezután az önkormány
zat ügyeit én vettem kézbe.

A folyamatban lévő ügyeket visszük to
vább, az uniós forrásokat megcélzó pályá
zatok előkészítésének fázisába lépve,
egyeztetéseket folytattunk, a pályázatok ki
dolgozásáért, menedzseléséért. A Füzes
étterem önkormányzati szociális főzőkony
hává alakítása, a védőnői, és gyermekor
vosi rendelő kialakítása, a szabadvizű
strand infrastruktúrájának megújítása, és
idegenforgalmi attrakció létrehozása a leg
főbb célunk. A tanuszoda program megva

lósításában lassan a munkaterület átadása
következik, és a tervek szerint egy év múl
va kerül átadásra a létesítmény.

További célunk, két újabb pályázat útján,
felújítani az Abádi Benedek Művelődési
Házat (udvar rendezése, terasz lefedése,
raktárak kialakítása, funkció bővítés), illet
ve szeretnénk a ravatalozó épületét meg
újítani, minőségi színvonalán emelni, az
épületet előtetővel ellátni. A két épület fel
újítása a tervek szerint a nyár végére meg
valósulhat.

Tovább folytatjuk Kovrig Zoltán alpolgár
mester vezetésével a közmunka progra

mot. A településünkön a támogatásoknak
köszönhetően nagyobb létszámot (400 főt)
foglalkoztathatunk. A közterületeken virá
gosítási programot indítunk. Az időjárás
szárazabbra fordulása után, tervezzük
több sáros földút kőzúzalékkal való borítá
sát, felhasználva a régi vásártéren lévő
beton darálékot. Ennek megvalósítására
egyeztetéseket folytatunk.

Tekintsük sajátunknak a települést, épít
sük, szépítsük együtt, várjuk az ideérkező
vendégeket a jó gazda hozzáállásával.
Segítő ötleteiket juttassák el hozzánk.

A tervek szerint nyár végére

M e g ú j u l h a t a M ű ve l ő d é s H á z a
A választásig Balogh Gyula alpolgármester vezeti az önkormányzatot

Balogh Gyula
alpolgármester
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Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy fő vonalaiban az elképzelésein
ket megvalósítottuk, de természetesen tisztában vagyunk vele, hogy
számos –személyi, pénzügyi és technikai – feltétel hiánya miatt bő
ven van még javítani valónk.

Az új koncepció első kézzelfogható jele a 2015 –ös műsorfüzet volt,
amely mind külső megjelenési formájában, mind pedig tartalmában
különbözött az előző évtizedekben megszokott kiadványoktól. Feszí
tett tempót diktáltunk, ugyanis tavaly már februárban volt az Utazás
Kiállítás Budapesten, ahol mindenképpen meg akartunk jelenni. De
ott voltunk tavasszal a szegedi, a miskolci és a debreceni idegenfor
galmi kiállításokon is. Sokszor hallottuk, hogy az Abádszalók tavasz
tól – őszig kiadványunkban nem szerepelt minden program.
Lehetetlen is lett volna, hisz olyan esztendő még nem volt, amikor jú
nius 20tól, augusztus 30ig, vagyis 70 napon át minden este, a régi
szabadtéri színpad területén ingyenes kulturális programok, filmvetí
tések, koncertek, ismeretterjesztő előadások, népzenei, néptáncos
programok váltogatták egymást az idelátogató vendégek legnagyobb
örömére. Természetesen fontosnak tartottuk az érdeklődők tájékozta
tását, ezért az eseményeket, a programokat az interneten és plakáto
kon hirdettük meg. De rádiós bejelentkezésekkel, interjúkkal,
televíziós tudósításokkal szintén népszerűsítettük Abádszalókot.
Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy 2015 ben 8 fesztivált rendez
tünk, amelyek a nyári programok gerincét alkották, s ezeket fűztük
össze a többi rendezvénnyel.

Ha a Tiszató Strand Nonprofit Kft egyes szervezeti egységeit
vesszük nagyító alá, akkor a következő megállapításokat tehetjük.

Tiszató Strand
Igaz, hogy az eladott jegyekből származó bevétel elmaradt az előző
esztendők bevételeihez képest, de ennek jól nyomon követhető okai
vannak. Ezek a következők: a 14 éven aluli gyermekek után nem kel
lett belépőjegyet fizetni. Az idegenforgalmi adót fizető vendégek és a
helybeli lakosok térítésmentesen látogathatták nemcsak a strandot,
hanem az esti kulturális programokat, koncerteket is. A gátkoronán lé
vő kapukat kinyitottuk a kerékpáros turisták előtt. Ezek az intézkedé
sek tulajdonképpen befektetések a jövőbe, ugyanis a vendégek közül
nagyon sokan üdvözölték a változtatásokat, és jelezték, hogy jövőre
is visszatérnek. Még annak ellenére is, hogy a strand építményei, inf
rastruktúrája – víz, villany, csatornahálózat  elöregedett, és felújítás
ra szorulnak. A strandpénztár és recepció a technikai nehézségek
ellenére működött. Az egyik beléptető kapu már az átvételkor rossz
volt, s ma is az. Felújításra szorul. A kihelyezett biztonsági kamerák
egy része nem működik. Fel kell újítani, vagy ki kell cserélni.

A strand személyzetének létszáma az előző évekhez képest jócskán
lecsökkent. Két harmaddal kevesebb közhasznú – és felére apadt di
ák munkással üzemelt a strand, de a működés – kisebb zökkenőkkel
– így is megoldható volt. Ami viszont fontos, hogy a jövőben több éjje
li őrre, udvarosra, recepciósra lesz szükség. A strand és a kempingek
füves területeinek karbantartásához, gondozásához fűnyíró traktorok
beszerzése elengedhetetlen, mert kézi fűnyírókkal és kevés emberrel
ez a feladat eddig is igazi kihívás volt, s változás nélkül, az is marad.
A fák gallyazása, ritkítása elengedhetetlen a benőtt felső villanyveze
tékek miatt.

A folyamatos kitelepülésekhez, rendezvényekhez szükséges eszkö
zök, berendezések és egyéb áruk mozgatásához legalább egy fur
gonra, vagy platós gépkocsira van szükség, mert a jelenleg használt
„kis traki” lassú, gyenge, és körülményes.

Strand kemping (Ifi tábor)
A több mint két évtizeddel ezelőtt is már használtan érkezett faházak
egy része mára már kiadhatatlan. A kikopott padlók, a széthullott bú
torok, a használhatatlan szennyvízvezetékek eleve alkalmatlanná te
szik az épületeket arra, hogy ott vendégeket fogadhassunk. A még

kiadható állapotban lévő faházakra továbbra is mutatkozik igény. Ha
bár azok festése, felújítása is időszerű, s ráadásul a közös WC+zu
hanyzó is „balkáni” állapotokat idéz. Ezeket próbáltuk toldozni –
foldozni, de a továbbiakban komplett felújítást igényelnek.

Füzes kemping
Sajnos, sok panasz érkezett a nyaralóházak állapotával kapcsolat
ban. Ez nem csoda, hisz annak ellenére, hogy rendszeres fertőtlení
téssel, festéssel, felújításokkal próbáltuk orvosolni a bajokat, de a
penészes, dohos szagot nem tudtuk megszüntetni. Hisz ezek a fahá
zak évekig be voltak zárva, a zuhanyzók felújításra szorulnak. Ez saj
nos a szűkös anyagi lehetőségek miatt továbbra is időszerű. A
lakókocsival érkezők ugyancsak negatív megjegyzéseket tettek a kö
zös zuhanyzóra, ami szintén megérett már egy alapos felújításra. A fő
épület emeleti szobái közül 3 beázik, s ez még nem minden, mert rá
adásul a szobákban még csatornaszag is terjeng. A villamos vezeté
keket felül kell vizsgálni, mivel nagyobb áramfogyasztás esetén
mindig leveri a biztosítékot.

Nincs elegendő ágynemű garnitúra. Ezek hiányával a személyzet fo
lyamatosan szembesült. Az idén már megtörtént ezek részleges pót
lása, de a még meglévő régiek is megértek a cserére.

Ami viszont pozitívum, hogy a vendégeknek nagyon tetszett a kör
nyezet, s a tisztaságra sem volt panasz, pedig a 2014 – ben alkalma
zott 24 takarítóval szemben, tavaly hatan végezték ezt a munkát.
Ugyancsak jó volt látni, hallani, amint a vendégek örültek, hogy SZÉP
kártyát is elfogadunk s így azzal is fizethettek.

Diana Turistaszálló
A szállással kapcsolatban eléggé megoszlottak a vélemények. Voltak
jók, és rosszak is. S nyilván inkább a negatív megjegyzésekkel szem
besültek az ott dolgozók. Sokan szóvá tették, hogy a szobákból hiá
nyoznak a toalettek, amik megléte a XXI. században már alapvető
igény.

Az épület jobb szárnyán elhelyezkedő nyolc szobában állandóan ér
ződik a szennyvíz szag. Az ebédlő nagyobb esőzések idején beázik.
A négy évvel ezelőtti nagy jégverés berepesztette az üvegtetőt, s ez
a probléma azóta jelentkezik. Felújításra szorul. A folyosók ablakai
korhadtak, vetemedettek, így nem is záródnak megfelelően. Felújítani
ezeket már nem érdemes, sokkal inkább cserélni kell mindegyiket.

Az ebédlőn túli szárny szobáinak ágyait ugyancsak cserélni kellene.

Tourinform Iroda
Az iroda az elmúlt évben két – egy főállású és egy kulturális közfog
lalkoztatott – munkatárssal látta el feladatát. A nyitvatartási idő igazo
dott mind a helybeliek, mind pedig az ide látogató turisták igényeihez.
Ezért szezonon kívül hétköznapokon 8 órában, szezonban pedig hét
végéken – szombaton és vasárnap is várta az oda betérőket. A szóró
–és reklámanyagokból hiány nem volt, a helybeli és környékbeli látni
valókat bemutató kiadványok gazdag kínálatából válogathattak az ér
deklődők.

Fontosnak tartottuk a helyi látnivalók, bemutatók és programok reklá
mozását, ezért külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy az ott dolgozó
munkatársak felkészültek legyenek és minden közérdekű információ
val, programajánlatokkal rendelkezzenek.

Az iroda gáthajtási engedélyek árusításával is foglalkozott, s ez is
nagyban hozzájárult a horgász illetve ökoturizmus fellendüléséhez. A
munkatársak napi kapcsolatban álltak a helybeli szállásadókkal, és
tudták, hol van szabad szoba, apartman, ki fogad el SZÉP kártyát,
mindez nagy segítség volt az olyan ide látogató vendégeknek, akik
előzetes szállásfoglalás nélkül érkeztek Abádszalókra.

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.

Új elképzelések - gazdag programok
2015. januárjában új ügyvezető vette át a kft irányítását. Az új elképzelések egy teljesen
más, a korábbi évekhez képest merőben új koncepció kidolgozását feltételezte, melynek
lényege, hogy egyrészt gazdasági szempontból rentábilis, másrészt pedig programokban,
eseményekben bővelkedő idegenforgalmi szezonról számolhassunk be.

folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

Ma már alapvető követelmény egy ilyen jellegű munkahelyen, hogy
az ott dolgozók idegen nyelvet beszéljenek. Előny, hogy munkatár
sunk egyike jól kommunikál németül. Tavaly nyáron, a gáton egyre
több belga, holland biciklis érkezett, és sokszor érdeklődtek, hol van
kerékpárszerviz, étterem, orvos stb. Velük magyarul nem lehet szót
érteni. Természetesen az irodában a külföldiek hozzájuthattak az ide
gen nyelvű – román, lengyel, angol, német, holland, szlovák, francia
– prospektusokhoz is, melyeket a tourinform.hu internetes szakmai
oldaláról töltöttünk le.

A Magyar Turizmus Zrt. által kiküldött határidős feladatokat mindig hi
ánytalanul és időben elvégezték az iroda munkatársai.

Babamúzeum
A babamúzeumra szükség van éppen az egyedisége miatt, hiszen
Európa leggazdagabb viselet együttese itt található. Ám az idei láto
gatottsága alulmaradt az előző esztendők látogatói létszámához ké
pest. A jövőben több reklám – és szóróanyagot tervezünk kiadni, és
szükség lesz a nyitvatartási idő meghosszabbítására is. Persze az is
igaz, hogy a babamúzeum bevétele mindössze egy tizede az ott je
lentkező kiadásoknak.

Abádi Benedek Művelődési Ház
A művelődési házat a lehetőség szerint próbáltuk hasznosítani. Ám
az épület kulturális, közművelődési célokra szinte alkalmatlan. Teljes
felújításra szorul, amihez meg kell találnunk a pályázati lehetősége
ket. Valódi közösségi térré való alakítása érdekében megfontolandó,
hogy a jövőben valamelyik helyi civil szervezetnek át kell(ene) adni
üzemeltetésre.

Rendezvények
Mint a bevezetőben említettük, a célunk mindenképpen az volt, hogy
egyrészt megteremtsük a gazdaságos működés feltételeit, másrészt
pedig számszerűségében és sokszínűségében gazdag programokkal
várjuk a vendégeket. S közben hányszor hallottuk, hogy nevenincs
előadókkal, gyenge programokkal rukkoltunk elő, és a nyáron nem
történt semmi Abádszalókon. Persze ezt azok hangoztatták, akik még
arra sem vették a fáradtságot, hogy egy – egy este kilátogassanak a
partra, vagy a szabadtéri színpadhoz. Az persze igaz, hogy nem vol
tak megakoncertek, nem hívtunk meg másfél órás fellépésért milliós
gázsikat elkérő együtteseket, mert miután átvettük a kft vezetését
szembesültünk a tényekkel. Azok pedig makacs dolgok. S egy fele
lősségteljesen gondolkodó vezetés nem engedheti meg, hogy miköz
ben több milliós a hiány, sorra hívogassa Abádszalókra a sztár
fellépőket, zenekarokat. Ez felelőtlenség lett volna.

Ennek tükrében kezdtünk a nyári programok szervezéséhez. Termé
szetesen vannak olyan rendezvények, amelyek már hagyományos
nak számítanak, így azokkal mindenképpen számolnunk kellett. Ilyen
volt 2015. március 7.én a Tiszator, amely tavaly az első volt a ren
dezvények sorában.

IX. Abádszalóki Böllérfesztivál
Már a kezdetekkor a szervezők nem titkolt célja az volt, hogy felele
venítsék a méltán híres gasztronómiai szokásokat és hagyományo
kat. A tavaly március 7.én kilencedik alkalommal megrendezett
Tiszatoron az ország különböző vidékeiről érkezett nyolcezer vendég
és a 22 versenyző csapat a hagyományok megőrzése mellett a hazai
ízek népszerűsítését segítették elő. A régi disznóvágások elképzelhe
tetlenek voltak pálinkák és pogácsák nélkül. Ezért az, az előző évek
hez hasonlóan az idén is külön pálinka és pogácsa versenyt
hirdettünk, amelyek ugyancsak hozzájárultak a rendezvény sikeréhez
és hitelességéhez. Az esemény jelentőségét növelte, hogy Dr. Faze
kas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, földművelésügyi mi
niszter elfogadta fölkérésünket és elvállalta a Tiszator fővédnökségét.
Az eseményt számtalan kulturális kísérő program is gazdagította. A
Pátria és a Duna Művészegyüttes táncosai a színpadon, a Garaboly
zenekar tagjai pedig napközben a csapatok által felépített porták kö
zött, a színpadon és a vásárban is zenéltek. A népművészeti kirako
dóvásár, a hungaricumok kiállítása és vására, a 185 méteres kolbász
egyben sütése, Kacsó Hanga Borbála, a 2014ben megrendezésre
került „Fölszállott a páva”tehetségkutató verseny győztesének fellé
pése szintén nagyban színesítette a nap programját. Szabó Ádám
virtuóz harmonika játéka, Szőke András fanyar humora és Rákóczi
Ferenc, a Class FM munkatársának profi műsorvezetése pedig még
inkább emelte a kilencedik alkalommal megrendezett Tiszator színvo
nalát.

Sonka a pácban – Abádszalóki Húsvéti Játékok
2015 április 5.én és 6.án hagyományteremtő szándékkal és első al
kalommal rendeztük meg az Abádszalóki Húsvéti Játékokat, mellyel
nem titkolt célunk a szórakozás, a felhőtlen kikapcsolódás mellett a
méltán híres húsvéti gasztronómiai szokások felelevenítése, a sonka
és tojásfogyasztás népszerűsítése volt. Az ország különböző vidékei
ről és külföldről érkezett több mint 1000 vendég és 15 versenyző csa
pat a hagyományok megőrzésre mellett a házi ízek népszerűsítését
segítették elő. A „Sonka a pácban” Kelet – Magyarország egyetlen,
ilyen kategóriában rendezett eseménye, mely bemutatta a húsvétolás
teljes vertikumát. Egyediségét az is bizonyítja, hogy a feldolgozott
sonkákból, kocsonyákból, tojásokból különböző ételeket készítettek,
amiket a látogatók meg is kóstolhattak. Mindezek mellett a népi ha
gyományok ápolása, a locsolkodás régi szokásának népszerűsítése
volt a cél.

Szezonnyitó hétvége
Motorosok, kamionosok találkozója
Rock pódium
2015. május 22.én, 23án és 24.én az égiek nem voltak kegyesek
hozzánk, mivel ezen a hétvégén szinte végig esett az eső, fújt a szél,
s ez nem kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek. Pedig gazdag
programmal készültünk, de kénytelenek voltunk a legtöbbet vissza
mondani. Szerencse, hogy az elmaradt műsorokat nem kellett kifizet
nünk, mivel eleve úgy kötöttünk meg minden szerződést, hogy ha
rajtunk kívül álló okok miatt hiúsul meg bármi is, az a kftnek egyetlen
fillérjébe se kerüljön. Ennek ellenére megjelentek motorosok, kamio
nosok, persze nem olyan számban, ahogy szerettük volna, de így is
megtartottuk a felvonulást a város utcáin. A Rock pódiumon hat ama
tőr együttes versengett az elsőbbségért. A pünkösdi királyválasztást
és a csikós vetélkedőt sikerült megrendeznünk, de a szezonnyitó tű
zijáték a zord időjárás miatt elmaradt.

2015. június 20.

Tiszató tortája.
A Tiszató tortája elnevezésű rendezvényt tavaly először rendeztük
meg a Füzes kempingben, ahol amatőr és profi tortakészítők is meg
mérettették magukat. Több mint 40 torta közül választotta ki a szak
mai zsűri a győzteseket. Az eseményről élőben az M1 is beszámolt.

2015.ben a Tiszató tortája egy CsokisChilis különlegesség lett me
lyet Kupai Kinga abádszalóki lakos készített, a cukrászdák közül pe
dig a Dekó cukrászda tortája érdemelte ki a megtisztelő arany
minősítést.

A rendezvényre csaknem 500an látogattak ki és kóstolták meg az el
készült finomságokat.

2015. Június 27.

Kompér fesztivál
A Kompér fesztivál évek óta az egyik legsikeresebb rendezvénye
Abádszalóknak. Érdekessége hogy a helyi ízek mellett városunkat is
megismerhetik vendégeink. Útilapuk segítségével járják be a portákat
a résztvevők és pontozzák az ételek ízét, a vendéglátást, valamint a
porták kinézetét, így egy összegzés alapján kiderült melyik porta lett
2015ben az év portája. Mivel kompér fesztiválról van szó, így csak
krumplis ételekkel készülhettek a vendéglátók, így a krumpli salátától
a krumplis tésztán át a krumplis mackóig mindent meglehetett kóstol
ni.
Összesen 10 porta volt versenyben és közel 300 útilaput adtunk el a
rendezvényen, így ez a rendezvény is több mint fél ezer embert moz
gatott meg sikerrel.

2015. július 4.

Strandröplabda Kupa
A strandröplabda az egyik legnépszerűbb strand sport, így természe
tesen Abádszalók sem maradhatott ki a KeletiKörből.
A rendezvényen csaknem 100 versenyző mérte össze erejét és tudá
sát a homokpályán.

Tiszató Strandkézilabda Kupa
Immáron 8. alkalommal került megrendezésre a Tiszató Strandkézi
labda Kupa, melyre rekord számú 22 csapat adta le a nevezését.
Mivel a kupa kétnapos így a csapatok 90%  a Abádszalókon töltötte
az éjszakát, benépesítve a Strand Kempinget és a Füzes Kempinget
egyaránt. folytatás a 5. oldalon
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Szombat éjszaka kézilabdások éjszakája volt a Next Clubban így az
itt tartózkodó 250 sportoló önfeledten szórakozhatott a nyár elején
teljes átalakításon átment discoban.

2015. július 1819
Fürdővárosok Strandfoci tornája
A homokfoci története a 90es évek elején pontosan Abádszalókról in
dult, így ez a rendezvény is elmaradhatatlan, ha nyári programsoro
zatról beszélünk.
2015 – ben 10 csapat mérte össze erejét a homokon.

2015. július 25.
Tiszató Úszóverseny – Tiszatavi Családi Sportnapok

Elmaradhatatlan eleme a nyári rendezvény sorozatunknak, hiszen
visszajáró vendégeink vannak, kicsik és nagyok egyaránt, akik öröm
mel jönnek úszni Abádszalókra!
Czene Attila olimpiai bajnok is megtisztelte versenyünket, ő volt
ugyanis a rendezvény fővédnöke.
Több mint 150 versenyző úszta le a 2 kmes távot. Az úszás után ver
senyzőinket egy tál ételre vendégül láttuk.
A Tiszatavi Családi Sportnapok ugyancsak sok érdeklődőt vonzott.
Streetball bajnokságot rendeztünk, s a népi játékokkal is sokan kipró
bálták ügyességüket.

2015. augusztus 1.
Tiszató Szépe Szépségverseny
Huszonhatodik alkalommal került megrendezésre Magyarország
egyik legrégebbi múlttal rendelkező versenye. Kiskörével karöltve
kerestük az ország legszebb lányait. A döntőben 12 lány vett részt, az
est házigazdája Székely Miklós volt, fellépett az X  Factorból ismert
Batánovics Lili, valamint a Dalma Dancees lányok varázsoltak fer
geteges hangulatot a színpadra.
Négyszáz néző előtt Kunos Nóra fejére került a korona, ő lett
2015.ben a Tiszató Szépe.

2015. augusztus 20.
Az Új Kenyér Ünnepe
Minden idők egyik legszebb tűzijátékát nézhették meg, akik a rossz
idő ellenére is Abádszalókot választották.
De nem csak a tűzijáték volt egyedülálló, hanem a Miskolci Musical
és Dalszínház „Szállj fel szabad madár” c. zenés produkciója, ami az
„István a Király” rockopera adaptációja.

Sajnos az egész hetes esőzés rányomta a bélyegét erre a hosszú
hétvégre, de a lehetőségekhez mérten szép számú közönség előtt
zajlott le az előadás.

Az új kenyeret ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor or
szággyűlési képviselő, földművelésügyi miniszter szegte fel az áldás
után, a belső falusi templomban.

2015. szeptember 11.
Lecsó fesztivál
2010 – ben egyéni kezdeményezésre indult el Abádszalókon a papri
kából és paradicsomból készült ételek fesztiválja. E méltán népszerű

étel sokak kedvence, amit az is bizonyít, hogy tavaly már hatodik al
kalommal került megrendezésre, és egyre több látogatót csábít Abád
szalókra, mintegy kitolva az idegenforgalmi szezon végét.

2015. október 02 – 03

Abádszalók Feszt X. Város napja

Hal – vadfőző verseny
Tavaly volt tíz éve, hogy 2005 – ben, várossá nyilvánították Abádsza
lókot. S ezt az eseményt méltóképpen akartuk emlékezetessé tenni,
és megünnepelni. Ezért október 2.án szüreti felvonulást rendeztünk
a városban, másnap pedig igazi kavalkádot varázsoltunk a Füzes
kempingbe. Ugyanis ott rendeztük meg a hal – vadfőző versenyt. Az
ország különböző részeiről érkezett csapatok különleges halas, va
das ételeket készítettek, és halászati és vadászati eszközök bemuta
tóját és kiállítását rendeztük meg. A rendezvényt Kovács Sándor, a
megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. A színpadon folyamatosan
kulturális, szórakoztató programok váltogatták egymást.

A tombola, az utcabál, a szezonzáró tűzijáték, a városi vadász – ha
lász – szüreti bál ugyancsak sok érdeklődőt vonzott.
A városnapi rendezvény méltóképpen szegte be és zárta le az „Abád
szalók tavasztól – őszig elnevezésű rendezvénysorozatot.

***
2015 – ben még volt egy igazán sikeres rendezvényünk. Ugyanis
a karácsonyhoz közeledve, Advent negyedik vasárnapján, de
cember 20.án délután az Abádszalóki Református Templom
kertjében tartottuk meg a városi karácsonyi ünnepségünket. Na
gyon sokan eljöttek.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földművelésügyi
miniszter köszöntötte a megjelenteket, és osztotta meg karácso
nyi gondolatait a jelenlévőkkel.

S mivel a karácsony mindenkié, figyelmet fordítottunk arra is,
hogy az ünnepi műsorban minden korosztály képviseltesse ma
gát. Így szerepeltek az abádszalóki Hat Szín – Virág Óvoda ki
csinyei, a Kovács Mihály Általános Iskola hetedikesei, akik
betlehemes játékukkal arattak nagy sikert. Majd pedig a Derűs
Alkonyat Nyugdíjas Klub, a Városi Nyugdíjas Klub és a Csillaghúr
Népdalkör közös karácsonyi műsorának tapsolhattak a résztve
vők. Ezt követően pedig minden óvodás és iskolás gyermek aján
dékcsomagot kapott, miközben a résztvevőket teával,
süteménnyel és forralt borral vendégeltük meg.

Összességében elmondhatjuk, hogy rendezvényeink sikeresek,
és ingyenesek voltak. Tavaly számtalan új programmal is előruk
koltunk annak érdekében, hogy Abádszalók ismét színvonalas
eseményeiről, sokoldalúságáról és vendégszeretetéről legyen hí
res.

A tavalyi év tapasztalatait leszűrve, az igényeket felmérve és újra
gondolva, 2016ban hat nagyobb koncerttel várjuk az ezt igénylő
vendégeket. De mivel ezek a rendezvények milliós kiadást jelen
tenek, ezekre belépőjegyet fogunk szedni.

Brumbauer Tibor

1848. március 15. Pesti ifjak forradalma, kik népük sorsát vet
ték kezükbe, hogy legyen jövője a magyarnak. Ifjúi lendü
lettel, bátorsággal mentek előre, feltartozhatatlanul vitte
őket a HAZA SZERETETE. Példák ők mindannyian!

Elkötelez téged, ki nagyapa vagy. Felöltözni, hívni ma
gaddal, tiszteleted tenni, odaszánni erőd, fejet hajtani
őszinte szívvel!

Elkötelez téged, ki apa vagy. Példát adva tanítani gyermeked:
fiam, te magyar vagy, nemzeti múltad az életüket is odaáldozó
hősökre épül!

Elkötelez téged, az ifjút. Tied a jövő, miért lennél más nemzet
tagjai között buzgor, cseléd, miért ne akarnál tenni azért, hogy

nemzetednek jövője legyen, mint tették a 48as ifjak? Megvetni,
kritizálni azt sokan tudnak, de szeretni, ha kell életed ál

dozni, ez kötelesség, hogy fiaidnak is legyen jövendője itt,
a Kárpátok medencéjében, ahová a TEREMTŐ helyezett!

Nem mondhatsz le róla, nem adhatod át balga szívvel
idegeneknek!

Jöjjetek ünnepelni március 15én 9 órára a refor
mátus templomba, ökumenikus istentiszteletre,
majd átvonulva a városi ünnepség színhelyére,

kokárdákkal, nemzeti egységet építve bárhová is
tartozz!

Nemzeti ünnepeink

Emlékeztetnek és elköteleznek!

Szűcs M Sándorné református lelkipásztor
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Ebben az évben, mint az ezt megelőző esz
tendőkben lehetősége nyílik önkormányza
tunknak közfoglalkoztatás keretében
abádszalóki lakosokat foglalkoztatni. A felkí
nált lehetőséggel természetesen élni kívá
nunk ismerve a településen élők nehéz
helyzetét, munkához és bérhez jutásuk lehe
tőségét. Nem beszélve arról, hogy a különbö
ző pályázatok keretében olyan feladatokat és
munkákat tudunk elvégezni, amely lakossá
gunk jobb életvitelét szolgálja és egy sor
olyan lehetőséget biztosít karbantartásra, ál
lagmegóvásra, felújításra és termelésre, me
lyet a város költségvetéséből nem tudnánk
biztosítani.

A közterületek karbantartása

A következő közfoglalkoztatási programokat
kívánjuk megvalósítani 2016. évben, amely
közül az első 2015. 11. 09én kezdődött és a
program áthúzódik 2016. 06. 30ig. Ebben a
programban 144 munkavállalónk vesz részt
főleg intézményrendszerünk karbantartási,
állagmegóvási feladatainak ellátásában, köz
területeink tisztításában, hó és síkosítás
mentesítésében. A közterületen található pi
henő padok festése karbantartása, igény
szerinti javítása, közterületen található fák,
cserjék metszése, nyesése, karbantartása,
környezetünk komfort érzetének javítása,
ugyancsak a szóban forgó program részét
képezi. A pályázat a 144 munkavállalónak
egy képzésen történő részvételre is lehetősé
get ad. Így többek között zöldterület kisgép
kezelő ( 20 fő ), kerti járdakövező ( 16 fő ),
betonozó segéd ( 20 fő), háztáji kisüzemi
gombatermesztő ( 16 fő), szállodai szoba
asszony ( 20 fő), energetikai ültetvény gon
dozó, feldolgozó ( 20 fő), bioés zöldhulladék
kezelő ( 16 fő ), betanított szociális segítő (
16 fő) képzettséget szerezhetnek. A fenti té
ma körökben elméleti oktatást felsőfokú vég
zettségű helyi oktatók, a gyakorlati oktatást
szintén településünkön élő technikusok,
szakmunkások végzik.

Előző évben és az előttünk állóban is a leg
nagyobb foglalkoztatói terület a mezőgazda
ság. A mezőgazdasági feladatok ellátásánál
ebben az évben egy sikeres pályázat vég
eredményeképpen a Nemzeti Földalaptól 5,2
ha szántót tudtunk bérelni, így a tulajdonunk
ban lévőkkel együtt összesen 35 hektáron
már szántóföldi kultúrát valamint zöldségfélé
ket termelhetünk. A megtermelt javak nagy
része önkormányzatunk tulajdonában lévő fő
zőkonyha szükségletét biztosítja. A program
ban résztvevők a talaj előkészítési
feladatokkal, a palánták nevelésével, kiülte
tésével, gondozásával, betakarításával, fel
dolgozásával, tartósításával foglakoznak. A
megtermelt javakból, a konyhánk szükségle
tének kielégítésén túl, az elmúlt években rá
szorultság esetén a lakosság is részesült, a
jövőben pedig törekszünk arra, hogy piaci
alapon minél több megtermelt növényt érté
kesíthessünk, ezzel is bevételhez jutva, s bi
zonyítva a mezőgazdasági program
sikerességét. Lényeges és szép eredmé
nyekkel kecsegtető az a terület, ahol 100 főt
tudunk foglalkoztatni az idén.

Kátyúzás, csapadékvíz elvezetés

Másik fontos terület a közút program, ahol
bőven akad tennivalónk az úthálózat kátyúzá
sában, az útpadka rendezésben és a járda
övezetek felújításában. Ezen a területen 46
munkavállaló fog tevékenykedni, elősegítve
az úthálózatunk minőségének javítását. Tele
pülésünkön fontos a belvíz illetve a csapa
dékvízelvezető árkok karbantartása,
tisztítása, felújítása. Előző években a város
több részén ez már megtörtént, de a most in
duló programban a Csikókert település rész,
a Lóbordai rész, valamint az abádi új porta
kerül sorra. Ezeken a részeken még a csapa
dékvízelvezetésére szolgáló vizes árkok sin
csennek. Ebben a programban 50 fő
foglalkoztatását tervezzük.
Településünk perifériáján, olyan illegális hul

ladéklerakó helyek alakultak ki, melyek fel
számolása, megszűntetése feltétlenül és
elengedhetetlenül fontos. Az önkormányzat
költségvetése nem tudja biztosítani ezen hul
ladék elszállításának több millió forintos költ
ségét, így ezt az illegális hulladéklerakók
megszűntetése program keretén belül kíván
juk megvalósítani.

2014. évben egy szép abádszalóki hagyo
mány felelevenítése keretén belül vert csipke
készítés program indult, melyet az idén 5 fő
részvételével folytatni tudunk. Hagyománya
inkat ápolva a program keretén belül az elő
állított termékek piacképesek, kapcsolhatók
településünk turisztikai attrakciójához.

Útőr program

Új elemként jelentkezik 2016. évben egy útőr
program, amelyben 5 fő foglalkoztatását ter
vezzük. Feladatuk lesz a programban a mun
kavállalóknak az EuróVeló kerékpárúthoz
csatlakozó útszakaszok karbantartása, felújí
tása, az út menti zöld területek karbantartá
sa.
Az intézmény rendszerünk működtetésének
feladat ellátásának elősegítésére szolgál a
hagyományos közfoglalkoztatás. 2016. év
ben terveink között szerepel a program indí
tása, melynek kezdési időpontja e sorok
írásakor még nem volt biztos.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a
csaknem 400 fő közfoglalkoztatott foglalkoz
tatásával önkormányzatunk nagy feladatokat
vállal, amit igyekszünk településünkön úgy
végezni illetve végeztetni, hogy megelége
désre szolgáljon a település lakóinak köré
ben. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem
lesz könnyű feladat, de összefogva közösen
sikereket tudhatunk majd magunk mögött az
évzárás alkalmával.

Tájékoztatás a 201 6. évben induló közfoglalkoztatásról

Tennivaló akad bőven

Kovrig Zoltán
alpolgármester

Mint az köztudott az új Országos Tűzvédelmi Törvény megtiltotta a
szabadtéri égetéseket. A jogszabály azonban megengedi, hogy az
önkormányzatok helyi rendeletben szabályozzák a lakott területen
belüli égetést. Ez a rendelet megalkotásra került 2016.01.30.án,
mely lehetővé teszi, szabályozott körülmények között az égetéseket.
1/2016.(1.30) önkormányzati rendelet

Kivonat a rendeletből

Az avar kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás
helyi szabályairól
a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél,
gyökér és egyéb növényi maradványok
b) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet
szabadtéri sütés, főzés céljából folytatnak

c) Ünnepnap: január1; március 15; húsvét; október23; és december
2526
A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme ér
dekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan
avar és kerti hulladék égetése minden év október 15.étől a követke
ző év április 15.éig végezhető el. A határidők kezdő és utolsó napján
az égetés engedélyezett.

A napi égetést 818 óra között lehet végezni. Ünnepnapokon az
égetés tilos!

A teljes rendelet a város honlapján, a könyvtárban és a tűzoltóság
ügyeletén is megtalálható.

A külterületi irányított égetés továbbiakban is engedélyhez kötött, me
lyet a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályától
és a környezetvédelmi hivataltól lehet beszerezni.

M i ko r é g e t h e t ü n k ?

Kormos Attila, a tűzoltóság parancsnoka

Adó 1% 3A takarékszövetkezet számla szám : 7010002811001902
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Abádszalók Város Önkormány
zata a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásának fejlesztésé
re kiírt pályázatok közül a Város
háza energetikai korszerűsíté
sére összesen 28.541.856, Ft
támogatást nyert el, a beruházás
összköltsége pedig 30.044.059,
Ft. A pályázat keretében napele
mes rendszer kerül telepítésre,
mely gyakorlatilag kiváltja a teljes
villamos energia fogyasztását a
Hivatal épületének, korszerű fű
tésrendszer kerül kiépítésre új,
modern technológiával rendelke
ző kazán beszerelésével, továb
bá felújításra kerül az épület
elektromos hálózata, a lámpates
tek cseréjével együtt. A pályázat
közbeszerzési eljárása lezárult, a
kivitelező kiválasztásra került, a
kivitelezési munkák kezdete vár
hatóan idén április hónapra tehe
tő, mely egészen augusztus
hónapig fog tartani. A Hivatal
épületében folytatott munkálatok
elvégzésének idejére megértésü
ket és türelmüket kérem az eset
leges kellemetlenségekért.

Abádszalók Város Önkormány
zata eredményesen pályázott a
Nemzeti Kulturális Alap Vizuális

Művészetek Kollégiuma által kiírt
szobor pályázatra is, melyből
Abádi Benedek szobra fog meg
valósulni a Művelődési Ház előtt.
A pályázat összköltsége
9.666.667, Ft, melyből a támo
gatás mértéke 6.766.667, Ft.
A pályázat megvalósításában
nagy segítséget jelent az egyhá
zak támogatása, hiszen az önerő
jelentős részét átvállalták, az Ön
kormányzatnak ezáltal 500.000,
Ft összegű saját forrást kell biz
tosítania. A támogatási szerződés
rendelkezésre áll, a kivitelezés
várhatóan idén tavasszal meg
kezdődik.

Szintén a Nemzeti Kulturális Alap
által meghirdetett pályázatra
nyújtott be sikeres pályázatot az
Önkormányzat a X. Tiszator Böl
lérfesztivál megrendezésére.
A támogatás mértéke 1.000.000,
Ft.

További nagyszámú pályázati
anyag előkészítése is folyamat
ban van, ezek eredményességé
ről szintén időben tájékoztatást
adunk.

Elnyert pályázatok
Fűtéskorszerűsítés a hivatalban

Abádszalók Város Önkormány
zatának Képviselőtestülete a
szépkorú lakosok iránt érzett fe
lelőssége és terheinek csökken
tése érdekében módosította a
helyi adókról szóló rendeletét.

2016.január 1től MENTES A
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMU
NÁLIS ADÓJA ALÓL
a 70. életévét az adóévet meg
előző évben betöltött tulajdonos,
haszonélvező és bérlő, aki az
építményben életvitelszerűen
egyedül, vagy kizárólag 70 éven
felüli hozzátartozójával tartózko
dik.

Kérem adózóinkat, hogy akire a
fentiek szerinti mentesség vonat
kozik, személyi igazolványával
keresse fel adócsoportunkat.

A Képviselőtestület eltökélt azon
cél megvalósítása érdekében,
hogy a településen élő szépkorú
lakosoknak segítséget nyújtson
még akkor is, ha ez az önkor
mányzatot jelentős bevételtől
fosztja meg.

A fenti feltételeknek megfelelő
adózók mentesek a magánsze
mélyek kommunális adójának
megfizetése alól, természetesen

a mentességre való jogosultságot
igazolni szükséges.

Az új szabályoknak köszönhető
en jelentősen csökkeni fog mind
azon szépkorú személyek,
családok terhei, akik egyébként
is segítségre szorulnak.

A helyi adórendelet változást ho
zott a helyi iparűzési adó tekinte
tében is, még pedig az ideiglenes
jelleggel végzett iparűzési tevé
kenységre vonatkozóan:
Az adóalany, aki ideiglenes jel
leggel végez iparűzési tevékeny
séget a településen, annak 2016.
január 1től 4.000, Ft/nap adót
kell fizetnie.
Ez a rendelkezés nem a helyi,
hanem azokat a vállalkozásokat
érinti, melyek székhelye nem
Abádszalókon található.

Az idegenforgalmi adó mértéke
2016. január 1től személyenként
és vendégéjszakánként kereske
delmi és magánszálláshelyeken
450, Ft, az eddigi 400, Ft he
lyett.

Adóügyben állunk mindenki ren
delkezésére az alábbi telefon
számon: 06(59)535114

Változtak a helyi adók
Hetven év fölött nem kell fizetni

Dr. Szabó István
jegyző

2016. január 1ével hatályba lépett az új, a mezőgazdasági ősterme
lői igazolványról szóló kormányrendelet. A rendelet célja a kormány
jelenlegi bürokráciacsökkentési törekvéseivel összhangban az ügyfe
lek hosszú távú adminisztrációs terheinek csökkentése. A jelenlegi
papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány lép életbe,
amelyek 5 évig lesznek hatályosak. Az új szabályozás 2016.ban
megvalósítandó célja egyúttal az is, hagy a vásárlók is egyértelműen
felismerhessék az érvényes igazolvánnyal rendelkező őstermelőket.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, az igazolvány
kiadása, módosítása, cseréje és bevonása továbbra is az ügyfél ál
landó lakóhelye szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezeté
nél (falugazdásznál) kérelmezhető. Tekintettel a papír alapú
igazolványok megszüntetésére, a kártya alapú igazolványok kiadásá
ra, a 2016. január 1. és március 20. napja között kiadott új igazolvány
2016. január 1től hatályos. A 2016. január 1. és május 31. között kiál
lított ideiglenes igazolvány 2016. július 31ig igazolja, hogy a mező
gazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a
szja. tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti
adózásra. A kiadott ideiglenes igazolványt felváltja a postán kiküldött
kártya, mely a kiváltást követő 6 hónapon belül érkezik az állandó
lakcímre, vagy külön levelezési cím megadható. Az őstermelői igazol
vány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes. Az elveszett,
megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért azonban
3.000, forint illetéket kell megfizetni.

A kérelemben az ügyfélnek továbbra is igazolnia kell személyazonos
ságát, az őstermelő igazolványra való jogosultságát, be kell tudnia
mutatni a saját gazdaságára vonatkozó rendelkezési jogosultságát
igazoló dokumentumokat is, földhasználati lapok, állattartásra alkal

mas épületek, telep adatai. Az értékesítési betétlapra vonatkozó ed
dig ismert szabályok nem változtak, továbbra is az őstermelői
igazolvány az értékesítési betétlappal együtt érvényes. Az őstermelői
igazolvány maximum három egymást követő adóévre érvényesíthető,
az érvényesség tárgyév március 20ig kiváltott betétlap esetén tárgy
év január 1én kezdődik. Ezt követően a kiváltás napjától december
31ig. A betétlap adattartalma azonban bővült, ezáltal egyértelműen
az őstermelőhöz, illetve az igazolványhoz rendelhető. A termelési
adatoknál a tervezett éves értékesített mennyiséget kell megadni.

Az őstermelőnek az őstermelői igazolványa mellett csak az értékesí
tési betétlapját, illetve a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről
szóló határozatát és a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a
személyazonosság igazolására alkalmas okmányát kell magánál tar
tania, és azt felhívásra bemutatnia. Az őstermelőnek az értékesítés
helyszínén (piac) köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői
terméket az értékesítés helyszínén a „Saját őstermelői tevékenység
ből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas
módon ellátni.

A megyei kormányhivatal az ellenőrzés során az eddig ismert ellenőr
zési pontokon túl az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozók
ról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is
ellenőrizheti. Tehát a megyei kormányhivatal a korábbiaktól eltérően
nem csak akkor tilthatja el a termelőt az őstermelői tevékenységtől,
ha az általa értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége
legalább 10%kal több, mint amennyi a nyilvántartásban szerepel,
hanem akkor is, ha az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai el
térnek, vagy az adott tevékenység az egyéni vállalkozói tevékenysé
ge között is szerepel. (Például 100 kg burgonyát tervez eladni, de
ellenőrzéskor 110 kgnál többet kínál eladásra.) Aki nem felel meg a
jogszabályban előírtaknak, illetve amennyiben a nyilvántartásban
szereplő adatok eltérést mutatnak a valósághoz képest, úgy a me
gyei kormányhivatal az ellenőrzés során az igazolványt két hónaptól
két évig terjedő időtartamra történő visszavonásával eltilthatja az ős
termelőt az őstermelői tevékenység végzésétől.

Őstermelők figyelem!

A kártya alapú igazolványok már
igényelhetőek

Krupa István falugazdász

Dr. Szabó István
jegyző
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A Kovács Mihály Általános Iskola
ebben az évben is megrendezte
hagyományos farsangi ünnepsé
gét kicsik és nagyon örömére.

2016.02.05én a felsős diákok és
2016.02.12én délután pedig az
alsós diákok vettek részt a far
sangi mulattságon.

Megtekintettük iskolánk vállalko
zó szellemű diákjainak ötletes,
osztály szintű műsorait, amelyre
osztályfőnökeik segítségével ké
szültek fel. A legbátrabbak egyéni
jelmezben is felvonultak. Fantázi

ában és kreativitásban nem volt
hiány. Mindkét délután szülőkből
és tanulókból álló zsűri döntött a
jutalmazásról. Vendégeinket a

diákok produkcióin kívül tombolá
val, büfével, farsangi fánkkal,
jégkrémmel, zenével, tánccal és
határtalan jókedvvel vártuk. Kel
lemes délutánokat tölthettünk
együtt. Ezúton szeretnénk köszö
netet mondani minden kedves
szülőnek és támogatónak, hogy
segítették a rendezvényt.

Iskolai farsang

Ötl etekből nem vol t h i ány

Rocska Marianna
DÖK segítő pedagógusa

Napjaink egyik legfontosabb el
várása, az informatikai ismeretek
mellett legalább egy idegen nyelv
középszintű tudása, használata.
Főiskolai, egyetemi felvételi, egy
jó állás megszerzése nem sike
rülhet középfokú nyelvvizsga nél
kül.
Ennek megalapozására iskolánk
ban már kilencedik éve készü
lünk tanulóinkkal angol nyelvből
a junior nyelvvizsgára, melyet 10
– 14 éves tanulók számára szer
vez az ELTE Idegennyelvi To
vábbképző Központ Budapesten.
A nyelvvizsgára elsősorban azok
a hetedikes vagy nyolcadikos ta
nulók jelentkeznek, akik középis
kolai tanulmányaikat angol nyelvi
tagozaton szeretnék folytatni.
A junior nyelvvizsga az első sike
res lépés az ORIGÓ nyelvvizsgá
hoz, melynek
követelményrendszere az Euró
pai Tanács ajánlatai alapján az

A2es szintnek felel meg. A vizs
gafeladatok három feladatsorból
állnak. Másik, a tanulók hallás
utáni értését, az írásbeli vizsga
rész olvasott szövegértést, nyelv
helyességi feladatokat, levélírást,
formanyomtatvány kitöltését tar
talmazza. A szóbeli vizsgarész
ben pedig a gyerekek
mindennapi életéhez kapcsolódó
témakörökön belül történik kötet
len beszélgetés illetve képleírás.
Ebben a tanévben, 2016. január
26án hat nyolcadikos tanuló
kapta meg tanúsítványát a sike
res nyelvvizsgájáról: Csapó Vik
tória, Csikos Attila, Dányi
Orsolya, Ratkai Petra, Sípos
Zsanett és Szalai Attila.
Ezúton is gratulálok tanítványa
imnak az elért eredményükhöz, a
szorgalmas, kitartó felkészülő
munkájukhoz.

Junior nyelvvizsga

Ku l c s a s i ke rh e z

Sáfár Mária
angol nyelvi tanító

Komoly sikert értünk el a 10. alkalommal megrendezett jótékonysági
bálunkon, hisz több mint 1.000.000 Ft tiszta bevételre tettünk szert.
Báljaink bevételéből egészítjük ki intézményi költségvetésünket. Ala
pítványunk alapító okirata megfontoltan, körültekintően és felelősen
rendelkezik a bevételek felhasználásáról.
Ami támogatható: szakmai eszközök és játékok bővítése,  óvodai ki
rándulások, sport és kulturális rendezvények, ünnepek szponzorálá
sa. Nem támogatható egyéni igény, felújítási, karbantartási munka,
közüzemi számla kiegyenlítése.
Az előző bálok bevételéből és az szja k felajánlott 1%ából a szalóki
óvodába udvari hintákat vásároltunk 2.130.000 Ftt értékben, az abá
di óvodába babaszobai és babakonyhai bútorokat szereztünk be
300.000 Ftért. Említésre méltó kiadás az udvari játékok alá szüksé
ges és kötelező ütéscsillapító gyöngykavics beszerzése, mindkét
épületünkben – ezért 436.000 Ftot fizettünk. Támogatjuk az óvodai
gyermeknapokat, bábszínházak szervezését, fejlesztőjátékok, szak
mai eszközök beszerzését.
A bál szervezésekor nagyon sok jó szándékú emberrel találkoztunk.
Akiket megszólítottunk, megkerestünk, lehetőségeihez képest, mind
egyikőjük segített
133 belépőjegyet adtunk el 532.000 Ft értékben,
Készpénzzel adakoztak 138.550 Ftot,
A számlánkra utaltak 128.000 Ftot,
Támogatói jegyet 178.000 Ft értékben vásároltak és
1746 db tombolajegyet adtunk el 349.200 Ftért.
Kiadásainkra 141.440 Ftot fordítottunk.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik önzetlen segítsé
gükkel támogatták a 2016. 01. 30án megtartott jótékonysági bá
lunkat, melynek teljes bevételét csoportszobáink
gyermekbútorzatának felújítására, fejlesztőeszközök kiegészíté
sére és egy projektor vásárlására fordítjuk.

Óvodai jótékonysági bál

A bevéte l ből fe j l esztenek

Földházi Julianna Botosné Nagy Julianna
/intézményvezető/ /alapítvány képviselője/

Iskolánkban hagyomány, hogy ja
nuárban a magyar kultúra napja
alkalmából versmondó versenyt
szervezünk. Az idén Zelk Zoltán
költeményével készülhettek az
alsó tagozatos diákok. 2016. ja
nuár 18án délután került sor a
házi versmondó versenyre, ahol
csaknem 80 tanuló szavalatát
hallgatta meg a zsűri, majd hozta
meg döntését.
A verseny eredménye a követke
zőképpen alakult:

1.évfolyam:
I. helyezett: Ress Rita 1. b
II. helyezett: Samu Letícia 1.b
III. helyezett: Kovács Bianka 1. a

2. évfolyam:
I. helyezett: Godó Csenge 2. a
II. helyezett: Nagy Zoltán 2. b
III. helyezett:
Kozák Domonkos 2. b

3. évfolyam:
I. helyezett: Borsos Glória 3. c
II. helyezett: Kálmán Viktória 3. c
III. helyezett: Kozár Noémi 3. b

4. évfolyam:
I. helyezett:
Végvári Boglárka 4. a

II. helyezett:
Németh Napsugár 4. a

III. helyezett:
Nagy – Tóth Katalin 4. b

A házi versenyen első helyezést
elért tanulóink képviselték isko

lánkat a január 21én megrende
zett megyei versenyen. A
rendezvényre 48 diák érkezett 15
iskolából. Gyányiné Székely Vio
la igazgatónő köszöntője után,
Somodiné Jánosi Klára irányítá
sával a 3. c osztály tanulóinak
előadásában Zelk Zoltán megze
nésített verseiből hallgathattunk
meg néhányat, segítve ezzel a
feszültség oldását. A szavalatok
elhangzása után vendégül láttuk
a versenyzőket és kísérőiket,
majd izgatottan vártuk a zsűri
döntését. A versenyen résztvevő
diákok mindegyike egy – egy
emléklappal és könyvjelzővel tér
hetett haza, míg a helyezettek
oklevelet és könyvjutalmat kap
tak.

A megyei verseny abádszalóki
helyezettjei:
II. helyezett: Borsos Glória 3. c
Különdíj: Godó Csenge 2. a,
Ress Rita 1. b
Végvári Boglárka 4. a osztályos
tanuló szavalatát emléklappal ju
talmazta a zsűri

Bízunk benne, hogy azok, akik
rendezvényünkre ellátogattak a
vers, az irodalom szeretetét to
vábbviszik, és szép élményekkel
gazdagodva tértek haza.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából

Versmondó verseny az iskolában

Kovácsné Palócz Márta
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Nagy Zoltán 1940. november 16án született Abádszalókon.
Felmenői közül apai nagyapja (Nagy László) – „a rektor úr” 23 évig
volt a település igazgató kántortanítója, míg anyai
nagyapja (Polyák Bálint) főmolnár, aki megjárta
az orosz hadifogságot, ahonnan több társának és
földijének is segített hazajutni.

Szülei Nagy Zoltán és Polyák Irén, akik
ről a Professzor Úr egy írásában így emlékezik
meg: „A pedagógusdinasztiából kiütő, agrárvég
zettségű apám vállalta az állástalanságot jelentő
„rendszer ellensége” bélyeget, mert nem akarta,
hogy ideológiai gerinctelenség vessen árnyékot
utódaira. Hatalmas olvasottságú anyám a legre
ménytelenebb években is Dickenst, Mark Twaint,
Mikszáthot szerzett valahonnan a karácsonyfa
alá. Kapálás, aratás közben Gárdonyiregényeket
mesélt nekünk.”

A szellemi és ideológiai táplálék tehát a
nehéz gyermekévekben (német majd szovjet
megszállás, a Rákosikorszak) is megvolt, pedig
a családnak sokszor fenyegetettségben, kilátás
talanságban kellett élnie, folyamatos kitartásra,
megfeszített fizikai munkára berendezkedve.
A „rendszer ellenesség” a továbbtanulni vágyó gyermek életét is
megnehezítette (hiszen kis híján villanyszerelő lett belőle), de több ta
nára és osztályfőnöke is kiállt mellette, ezért kerülhetett a nagy múltú
kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumba. 1956ban gimnazista
ként ujjongó örömmel fogadta a forradalom hírét és aktívan részt vál
lalt a kisújszállási diákok követeléseit tartalmazó röplap készítésében.
Bár később ezért megfenyegették, többször kihallgatták, de szeren
csére tanulmányait tovább folytathatta.

Az iskolás éveire később Professzor Úr így emlékezett
vissza: „meghatározó volt az értékrendi, emberi, tartásbeli minta, me
lyet az általános iskolától és a gimnáziumtól kaptam.”
1958ban az érettségire és orvosi pályára készülő fiatalember súlyos
tüdővérzést kapott, így csak később jelentkezhetett, immár az orvosi
pályából kiábrándulva a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
magyarangol szakára.

Itt került kapcsolatba Országh László professzorral, nemzet
közi hírű tudóssal, a hazai amerikanisztika megalapítójával, aki kez
detben tanára, majd később mentora és atyai jó barátja lett. Ő
javasolta Nagy Zoltán számára, amikor első publikációit készítette,
hogy a sok „Nagy” közül különböztesse meg magát. Nagy Zoltán a
szülőfalujához ragaszkodás jeleként az „Abádi” név felvétele mellett
döntött. Országh László hatására lett harmadéves korától angol egy
szakos hallgató, ami nagy elismerés, hiszen csak professzori javas
latra lehetett egyszakosodni, és csak akkor, ha a leadandó szak is
kiválóan ment. Így 1965ben angol szakos középiskolai tanári okleve
let szerezhetett, majd pedig a Kossuth Gyakorló Gimnáziumban tanít
hatott 5 éven keresztül.

1969ben megszerezte az egyetemi doktorátust. 1970ben
Országh László professzor közreműködésével visszakerült az egye
temre, ahol 1971ben egyetemi adjunktusnak nevezték ki, de angol
szakfelügyelői megbízást is folytatott. 1972ben amerikai kutatói ösz
töndíjat ajánlottak fel számára, mely után az anglisztikai témáról az
amerikai kutatási témákra váltott. 1981től docensi előléptetésben ré
szesítették, majd pedig 1993ban egyetemi tanárrá nevezték ki. A 80
as 90es években több külföldi egyetemen (Salzburg, Minnesota, Ok

lahoma, Texas, Reading stb.) volt vendégprofesszor, valamint
meghívott egyetemi tanár. 1990es hazatérésekor, vette át az Angol

Tanszék vezetését, majd a három tanszékkel
megalakult AngolAmerikai Intézet alapító Inté
zetigazgatója lett.

A tudományos közéletbe is aktívan bekap
csolódott, akadémiai bizottságokban dolgozott,
részt vett az OTKA Társadalomtudományi Kollé
giumában, alapítója volt a Magyar Anglisztikai
Társaságnak, megszervezte az Amerikanisták
Magyarországi Társaságát, 20022004 között a
MagyarAmerikai Fulbrightbizottság elnöke volt,
részt vett a Magyar Akkreditációs Bizottság mun
kájában és több folyóiratot is szerkesztett.
Összes tudományos és felsőoktatási közlemé
nyeinek száma: 148.

A debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetem a tehetséges oktatóját dékáni és az
egyetemi felső vezetésben való közreműködésre
is felkérte. Abádi Nagy Zoltánt 1992ben a KLTE
Bölcsészettudományi Karának dékánjává vá
lasztották, majd pedig 1993ban 30 év után az
első bölcsészrektorrá választották. 1995ig volt

rektor. Ebben az időszakban zajlott az egyetemen az integrációs fo
lyamat, hogy több intézmény együttműködésével létrejöjjön a mai
Debreceni Egyetem.
Az integráció eredményeként a volt Kossuth Lajos Tudományegye
tem karokra oszlott, ők lettek a Tudományegyetemi Karok, ennek pe
dig 20032005 között alapító elnöke Abádi Nagy Zoltán.

2005től a vezetői megbízásoktól visszavonultan a tanítás
nak szenteli az idejét. A Debreceni Egyetem ÉszakAmerikai Tanszé
kén professor emeritus és az egri Eszterházy Károly Főiskola
Amerikai Tanszékén egyetemi tanár.
A kutatómunkáját is mind a mai napig folytatja. Kutatásait és szűkebb
érdeklődési területét a 18. századi angol szatíra; kortárs amerikai re
gény; kulturális narratológia (posztmodernizmus; az entropikus, a fe
kete humoros, a minimalista próza; a narratíva kulturalizációja) teszi
ki.

Munkásságát már eddig is számos díjjal és kitüntetéssel is
merték el. Például: A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt
jével; A Debreceni Egyetemért Díjjal; Az Eszterházy Károly
Főiskoláért” Díjjal; A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kará
nak Hallgatóiért” Díjjal; a kolozsvári BabeşBolyai Egyetem díszdok
tora címével.

Abádi Nagy Zoltán munkásságát 2011ben díszpolgári cím
mel ismerte el a debreceni városi közgyűlés, az indoklásban többek
között az szerepelt, hogy a professzor a fiatalok több generációját is
mertette meg az USA kulturális értékeivel. A Debrecen Televízió pe
dig 2015ben „A mondat becsülete” címmel egyórás portréfilmet
készített a tiszteletére.

A magánéletben boldog és elégedett apa és nagyapa. A lá
nya, Katalin szintén szakmabeli és egyetemi oktató, amerikanista, az
amerikai indián irodalom és kultúra eredményes kutatója.

Prof. Dr. Abádi Nagy Zoltán Abádszalókhoz való ragaszko
dása végig kísérte egész eddigi életútját. Őt idézve: „az Abádi szónál
sokkal többet köszönhetek Abádszalóknak. Értelmes, megtartó kö
zösség, mely, ha tehette, a legnehezebb időkben is aktívan óvta ér
telmiségét.”

Díszpolgárunk: Dr. Abádi Nagy Zoltán

Ragaszkodás a szülőföldhöz
Abádszalók város képviselőtestülete 2015. november 16án Díszpolgári címet adományozott,
városunk szülöttének Dr. Abádi Nagy Zoltán professzornak. Az átadó ünnepségen, a Debreceni
Egyetemen tanuló abádszalóki diákok: Antal Péter és Czicze Ilona tolmácsolásában elhangzott
méltatást közöljük, hogy Önök is megismerhessék kiemelkedő munkáját, érdemeit:

Dr. Pásztor István
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 Több területen dolgoztál pályád során, egyik a programszerve
zés, a település kulturális életének a szervezése. Mely rendezvé
nyek köthetők hozzád?
 Az első rendezvényt 1982ben szerveztem Abádszalóki Lovas Na
pok címmel a Tsz rendezésében. 1990től indult útjára a Tiszató Szé
pe elnevezésű verseny, melynek születésénél Kocsisné Marikával
bábáskodtunk együtt. 1992ben rendeztük meg az első Népi Játék
Fesztivált (melyet a televízió is közvetített) és a „Ki a legény a gá
ton?” erős emberek versenyét. A kezdeményezés sikerét igazolja,
hogy 2015ben XXIII. alkalommal szerveztük meg a fesztivált. 1992
ben útjára indítottuk a Rockpódiumot is, amelyen amatőr rock zene
karoknak biztosítottunk és biztosítunk a mai napig is bemutatkozási
lehetőséget. 1993tól Országos JetSki Bajnokság szervezésében
vettem részt. Az első Információs és Program Szervező Iroda meg
nyitása is ekkor történt a helyi iskola falai között.
 Melyikre vagy a legbüszkébb?
 Nehéz választani a rendezvények közül, hiszen mindegyik fon
tos volt számomra, nélkülük a település nyári programsoro
zata elképzelhetetlen lett volna. A legbüszkébb mégis a
Szalóki Népi és Sport Játékok Nemzetközi Fesztivál
jára vagyok, melyen az évek folyamán 20 ország
vett részt. Ez a rendezvény nem csak Abádsza
lókhoz kötődik, hiszen a népi játékok bemutatá
sával bejártuk egész Európát és 2000ben,
vezetésemmel a Népi Játék Bemutató Csoport
képviselte Magyarországot Hannoverben a Vi
lágkiállításon és Expon.
 A másik tevékenységed a zenélés. Számos
családi rendezvényen, eseményen, koncer
teken vettél részt több együttesben is. Me
sélnél erről?
 1966ban alapítottuk meg az első rock zene
kart Abádszalókon. Az évek folyamán, mintegy
ötven zenésszel játszottam együtt. Feltétlenül ki
emelném közülük Polyák Csabát, akivel 40 évig,
valamint Nagy Jánost (Janikát), akivel 30 évig szóra
koztattuk a közönséget. Legnagyobb sikereimet az
Andromeda és a Főnix zenekar tagjaként értem el. Felejt
hetetlen élmény volt, amikor egy országos koncert körút során
a Bergendy együttes elő zenekaraként léphettünk fel. Ezt a rockos
időszakot egy könnyedebb zenét szolgáltató időszak követte, ekkor
az Andromeda Old Boys, valamint Parti együttes néven szólaltattuk
meg a kor kedvenc zenéit. E két együttessel a térség minden művelő
dési házában megfordultunk és a különféle alkalmakból rendezett bá
lokon húztuk a talpalávalót. Számos családi és baráti rendezvényre
meghívtak bennünket. Zenészként számtalan érdekes történetre em
lékszem, hiszen sok helyen léptem fel és sok emberrel találkoztam.
Az utóbbi évek legkedvesebb fellépése az volt, amikor lengyel és er
délyi testvértelepülésünkön több ezres közönség előtt játszhattam.
 A harmadik fő tevékenység a civil szervezetekben, alapítvá
nyokban való aktív vezetői, szervezői munka. Alapító tagja, elnö
ke voltál Abádszalók legrégibb működő egyesületének, a
Tiszató Régió Ifjúságáért Egyesületnek. Milyen szervezetekben
és hány évig tevékenykedtél?
 Középiskolás koromtól kezdve feladatomnak éreztem a környeze
temben élők kulturális életének szervezését, s nemcsak ott, hanem a
főiskolán is klubvezetőként tevékenykedtem. Talán ez adta az indítta
tást, hogy szülővárosomban is ilyen feladatokat vállaljak magamra,
szervezzem a civil életet. Az 1990es évek kedveztek a civil szerve
zetek alapításának, így a cél iránt fogékony emberekkel három szer
vezet létrehozásában is közreműködtem szervezőként és
ötletgazdaként is. 1992ben az Abádszalókért Szabadidős Egyesület
jött létre, amely a kulturális élet szervezésére, valamint a népi játékok
népszerűsítésére szakosodott. Öt évig ügyvezető elnökként szervez
tem ennek az egyesületnek a munkáját, melynek feladatai között a
művelődési ház működtetése is szerepelt. 1993ban egy újabb és ma
is működő civil szervezetet alakítottunk Tiszató Régió Ifjúságáért

Egyesület néven, amelynek feladatkörébe a lovasversenyek, a hon
foglalás kori lovas íjászat és a vízi sporttevékenységek szervezése
tartozott.
1994ben az egyesület, az általános iskola és az önkormányzat rész
vételével hoztuk létre az Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapít
ványt. Az elképzelés az volt, hogy a kulturális és sportélet pénzügyi
helyzetét biztosítsuk, melynek egyik eszköze a Szabadtéri Színpadon
az évente megrendezésre kerülő jótékonysági est volt. Az alapítvány
kuratóriumában megalakulásától kezdve láttam el feladatot. 1997
ben az Abádszalókért Szabadidős Egyesület beolvadt a Tiszató Ré
gió Ifjúságáért Egyesületbe, melynek vezetésébe a mai napig részt
veszek. A helyi civilszervezetekben ellátott funkcióim mellett több me
gyei és országos egyesületben is számítottak munkámra, tagja vol
tam/vagyok: Megyei Szabadidőssport Szövetség, Agrya Agrár Ifjúsági
Szövetség.
 A szabadidősportban végzett munkádért már kaptál kitüntetést

is. Milyet és hová jutottatok már el a Népi Játék Bemutató
Csoporttal?

 2007. augusztusában , Szolnokon a Megyeháza dísz
termében vehettem át a Tiszató Régió Ifjúságáért

Egyesület elnökeként a Jász Nagykun Szolnok
Megyei Testnevelési és Sport Díjat, mellyel az
egyesület munkáját ismerték el. Ebből az alka
lomból a Megyei Közgyűlés Jász Nagykun
Szolnok Megye Sportjáért Emlékplakettet ado
mányozott számomra. Ez az elismerés na
gyon értékes számomra, hiszen évtizedeken
át népszerűsítettem a sportot és szerveztem a
népi játék bemutatókat, nemcsak hazánkban,
hanem határainkon is túl. Ennek a tevékeny
ségnek köszönhetően a Népi Játék Bemutató
csoporttal együtt eljutottam Skóciába, Belgium

ba, Franciaországba, Németországba, Lengyel
országba, Szlovákiába, Hollandiába és Erdélybe.

Nagy öröm számomra, hogy innen a Tisza mellől
egy közösség alkotómunkájának köszönhetően

gyermekek és felnőttek számára is kinyílt a világ, lehe
tőséget kaptunk kultúránk bemutatására és más népek

szokásainak megismerésére.
 Mit tartasz több mint 4 évtizedes munkádban kiemelkedő ered
ménynek?
 Az eltelt időszak rengeteg szép és emlékezetes pillanatot hozott
számomra. Olyan tevékenységek részese lehettem, melyek erősen
befolyásolták nem csak az én, hanem a környezetemben élők életét
is. Meg kell említenem a hagyományőrzés és a zenélés terén elért si
kereket, de talán a legkiemelkedőbb, hogy részese lehettem egy
olyan közösség létrehozásának, amely feladatának érezte és érzi a
településen élők kulturális és sportolás iránti igényeinek kielégítését.
Fontos számomra, hogy munkámmal hozzájárulhattam az erdélyi és
lengyelországi testvérvárosi kapcsolat megalapozásához.
 Végül, mit jelent számodra az Abádi Benedek Díj?
 Megtisztelő számomra, hogy Abádszalókért végzett munkámat ez
zel a díjjal ismerte el városunk képviselőtestülete. Különösen szívet
melengető, hogy a díj átadására az Abádi Benedek Művelődési Ház
ban került sor, hiszen évekig dolgoztam az intézmény falai között és
ez volt az utolsó munkahelyem is. Második otthonomként szerettem
ezt a helyet, amely a díjátadó idején az „Abádszalók kulturális érté
kei” című kiállításnak adott teret. A díj és a termet megtöltő kincsek,
melyek a helyiek sokszínű, hagyományőrző és teremtő munkáját mu
tatja be, arra ösztönöz, hogy aktív nyugdíjasként folytassam a meg
kezdett munkát a közösségért, amúgy „kisbandisan”
Köszönöm családom tagjainak, hogy munkámban támogattak. Sze
retném megköszönni munkatársaimnak, zenésztársaimnak, az egye
sület tagjainak és barátaimnak, hogy együtt munkálkodhattunk,
hiszen nélkülük és családom segítsége nélkül nem érhettem volna el
céljaimat.

A képviselőtestület 2015. október 26án arról döntött, hogy Kis Pál András népművelő számára, több évti
zeden át tartó, hagyományteremtő kulturális munkájának elismeréseként Abádi Benedek Emlékplakettet
adományoz. Az elismerést a Magyar Kultúra Napján ünnepélyes keretek között vette át. Ebből az alkalom
ból beszélgettünk vele.

A k ö z ö s s é g i e m b e r
Abádi Benedek Díjat kapott Kis Pál András

Sáfár Lászlóné
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A n y a k ö n y v i h í r e k
2015. április 01-tol – 2016. február 22-ig

SZÜLETETT:

ELHUNYTAK:
Halas Józsefné Károlyi Mária
Lólé László
Zsákné Bánhegyi Anna Erzsébet
Kakó Pál
Szendrei Imréné Fehér Éva Jolán
Pomaházi Tibor
Kupai Lászlóné Vásári Mária
Molnár József Tibor
Pásztor József
Várkonyi László Károlyné Kun Rozália Mária
Nagy Károlyné Dósa Margit
Balog Péter
Somodóczki Mihály
Holocsi Andrásné Kasza Juliánna
Kassa Emil
Paksi Imre Kálmán
Forgács Józsefné Gacsal Eszter
Szabó Emilia Mária
Juhász Józsefné Kis Etelka
Illinger Anikó
Szücs Ferencné Holocsi Éva
Bajzát Imre
Horváth György
G. Károlyi Imre
Faragó Lászlóné Kalla Mária
Létai János
Gagyi András

Varga László és Perjési Beáta:
Pálmai István és Gál Mária Erzsébet:
Pető Zsolt és Juhász Éva Irén:
Farkas János és Horváth Vivien:
Horváth István és Mérten Kinga:
Kalmár József és Kardos Tünde:
Bordás József és Langer Mónika:
Faragó Gábor és Dányi Nikolett:
Szabó Milán Gergő és Lévai Katalin:
Botos Béla és Dányi Kata:
Sántha István és Bohács Marianna:
Kovács Lajos és Csordás Adrien:
Nagy Lajos és Szél Andrea:
Bodzás János és Varga Tímea:
Ladányi István Mihály és Horváth Georgina:
Unyi Ferenc és Lakatos Mónika:
Holló István Olivér és Bernáth Mercédesz:
Csörögi Péter és Székely Szilvia:
Takács Zsolt és Csörögi Nóra:
Szikora Gábor és Nagy Veronika:
Tóta Ádám és Antal Erika:
Fehér András és Kunczel Enikő:
Somodi István és Bakó Adrien:
Hegedüs Csaba és Nagy Melinda:
Tanyi György László és Szabó Mária:
Hugyecz Balázs és Kovács Rita:
Kozák Sándor és Erős Ildikó Enikő:
SósBenke István és Kis Cintia:
Gál József és Etl Virág:
Barabás Zoltán és Halas Judit:
Szalai Attila és Berzétei Mária Irén:
Balogh János és Mérten Erika:
Kupai Csaba és Pataki Katalin:
Babó Ákos és Pál Anikó:
Takács Attila és Borsos Gabriella:

Dorina
András István

Máté
János
István

Bence Balázs
Zoé

Zsombor
Luca
Béla

Sebastian
Gergő

Alexandra
Tímea

István András
Ferenc Kristóf

Bella Mária
Nikolasz

Zoltán
Zsombor

Eszter
András
Helga
Noémi

György
Blanka

Abigél és Laura
Dominik

József Milán
Nadin

Emma Olívia
Fanni

Csaba
Máté
Attila

79
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50
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61
57
82
80
97
66
80
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80
76
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
Szabó Ervin János és Dull Mónika
Gombos Gábor és Novák Melinda

Kecskés László és Vécsei Márta
Szemerédi Péter Pál és Dr. Varga Anita

Lestár Dénes és Kapitány Tímea
Juhász Norbert és Pokorádi Zita Marietta

Szalay Zoltán és Katona Kitti
Varga László és Kovács Nóra

Kasza Gábor és Barabás Andrea
Makranczi Zsolt Takács Judit

Csonka István és Kovács Anita
Józsa Péter és Gombos Katalin

Juhász József és Tomsik Nikolett
Fekete István és Sós Nikolett
Varga Dániel és Guth Adrienn

Havellant Ferenc és Sáfár Eszter
Langer Tamás Arnold és Gazsó Katalin

Bordás József és Langer Mónika
Pék Gábor és Bíró Barbara

Herbály György és Szivák Szabina
Fehér Norbert és Borsós Éva

Szabó Lajos és Molnár Eszter
Bencze Zsolt Zoltán és Gazsó Zsanett

Szabó József és Bugyik Andrea
Turó Sándor és Turó Anita

Benedek Csaba és Török Tünde
Kovács Sándor Gergő és Varga Katalin

Hullár Gusztáv és Faragó Zsuzsanna
Kiss János és Geszti Judit

Bohács István és Szalmási Tímea
Orosz Attila és Kontra Andrea

Turó István és Turó Adrienn
Horváth László és Mérten Ildikó
Herdlicska László és Pető Csilla

Németh Zsolt és Penti Brigitta

Pásztor András
Kupai Imre
Bernát Imre
Pászto Albertné Sáfrány Julianna
Kasza János
Sáfár Józsefné Szabó Margit
Fehér Endre
Rozvágyi Pálné Bercsényi Julianna
Cseh András
Vatai Károly
Németh Károlyné Csonka Mária
Kovrig Árpádné Bakó Erzsébet
Lakatos István Béláné Pál Julianna
Zolnai Imréné Kanál Julianna
Kőrösi János
Kupai István
Gráczer Sándor
Fekete Imréné Ternovszki Róza Irén
Jelencsik Mihály
Pál Sándorné Kocsis Izabella
Szabó János Imréné Kalla Mária
Mérten János
Mátyus Lászlóné Kalicz Erzsébet
Postás Imre
Bodzás Ferencné Forgács Mária
Takács Mónika
Vankó Jánosné Gál Erzsébet
Szabó Lajosné Kovács Ilona
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81
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84
86
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