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Jó
tudni

Tourinform Iroda
+36(59)357376
+36(20)9992798
Deák Ferenc út 1/17.

Polgármesteri
Hivatal
+36(59)535118
Deák Ferenc út 12.

Orvosi rendelő
Dr. Bagi Imre
+36(59)201101
Dr. Khalaf Chehab
+36(59)201102
Deák Ferenc út 16.

Gyermekorvosi
rendelő
+36(59)355782
+36(30)4821811
Kossuth út 2/1.

Orvosi ügyelet
+36(70)3348037
16.00–tól másnap
08.00–ig és
munkaszüneti
napokon, valamint
hétvégén
folyamatosan
Deák Ferenc út 16.

Fogászat
+36(59)201100
Deák Ferenc út 16.

Gyógyszertár
+36(59)355250
Deák Ferenc út 10.

Állatorvosok
Dr. Sinka Nándor
+36(30)9258653
Deák Ferenc út 32.

Dr. Vörös János
+36(30)9586625
+36(59)355214
Darwin u. 3.

Rendőrség
+36(59)355 404
Deák Ferenc út 12

Tűzoltóság
+36(59)355 513
Deák Ferenc út 8.

Posta
+36(59)535313
Deák Ferenc út 5.

Könyvtár
+36(59)357 486
István király út 13/1.

Az első emlékeim Rólad, meglehetősen homályosak. Azt
már csak akkor tudtam meg, amikor eszméltem, hogy jó
melegben lehettem, és szabadnak, meg könnyűnek
érezhettem magam. Biztos hallottam hangokat, de a Tié
det ezer közül is kiválasztottam volna. És amikor megsi
mogattál… Hm… az volt a legjobb. Remek helyem volt a
pocakodban, de a vége felé, már kezdett szűkös lenni az
a hely.

Megszülettem. Mindig azt mondtad, hogy könnyedén jöt
tem a világra, de bizony sokat kellett helyezkednem, míg
az út végére értem. Fáztam, sírtam, kapálóztam a sok
idegen között. De amikor meghallottam a hangodat,
megleltem az illatodat, megéreztem a simogatásodat,
megnyugodtam.

Otthon eleinte csak nagyokat aludtam, és sokat ettem.
Aztán a hónapok múlásával minden érdekelni kezdett.
Sokat meséltél, énekeltél nekem. Ha beteg voltam, oda
bújtam hozzád, és el sem eresztettelek. Te jelentetted a
biztonságot nekem.

Közben suhantak az évek, és… felnőttem. Az emlékeim
viszont nem homályosultak. Sosem felejtem el, hogy ta

nítgattál. Az első karácsony, az első nyaralás. Az első
évnyitó, mintha tegnap történt volna. Szerettél, segítettél,
óvtál, ápoltál, válaszoltál, vigasztaltál. Sajnos nem vélet
len a múlt idő használata, mert neked menned kellett, hi
szen vártak rád az égiek.

Tudod Anya, én már rég megálmodtam a sorsomat. A
nők számomra két csoportba tartoznak. Az egyikbe Te
vagy, meg még ketten – hárman, a másikban viszont so
kan vannak. Az egyik jelzője gyönyörű, a másiké: szé
pek. Az egyik nélkül meghalnék, a másik nélkül unalmas
lenne az életem. Az egyiktől a legnagyobb titkot várom, a
másiktól a megélhető hétköznapokat. Az egyik mindig
velem van, a többiek körül vesznek. De az évek múlásá
val mindegyikőjüknek adósa lettem, bár azt hiszem, so
hasem fogják benyújtani a számlát.

Hát ezért furdal engem is a lelkiismeret, s ezért zarándo
kolok március elején, meg május első vasárnapján én is
a virágboltok elé,s ezért jövök rá mindig, hogy megkö
szönni az életben egy – egy nap alatt semmit sem lehet.

De ezt úgy is tudod Édesanyám…

Anyáknapján

LevélÉdesanyámnak

nati

… ezzel a címmel zenés, interak
tív közönségtalálkozót szervezett
az Ember Mária Vá
rosi Könyvtár ápri
lis18án.
Második alkalommal
láttuk vendégül Sás
Károlyt és lányát,
Sás Ildikót, akik a
Csillaghúr című
könyvükre épülő
előadással készül
tek. A mesék és da
lok mellett helyet
kaptak a könyvből
kilépő szereplők báb
és fafigura formá

ban. A gyerekek betekintést kap
tak a zene és a ritmus világába.

Kezükbe vehették a bemutatott
ritmushangszereket, megismer

kedhettek a Csillaghúr dalokban
szereplő hangszerek számos
tagjával. A történetek szereplői
által értékes információkhoz ju
tottak a természetről és annak
lakóiról. A mozgáselemekkel, ko
reográfiákkal kibővített program
kicsik és nagyok számára egy
kellemes és tartalmas délelőttnek
bizonyult.

C s i l l a g h ú r é s b a r á t a i …

Pataki Zsoltné
könyvtáros



Alig fejezték be az észak – amerikaiak egymás öldöklését, s éppen
hogy csak eltemették Abraham Lincolnt, az Amerikai Egyesült Álla
mok elnökét, amikor néhány munkás, ott túl az óceánon szervezkedni
kezdett. De hogy ne bonyolítsam elméleti síkon ezt az ügyet, hiszen
a pontos okokat szerintem lehetetlen feltárni, maradjunk csak annyi
ban, hogy néhány Joe és Jimmy, rosszallotta a körülményeit. Vala
hogy nem fért az egyenlőségtől átitatott tudatukba, hogy mindenféle
Rochefellerek, Morgenek és Vanderbiltek csuklóból halmozzák a
zöldhasú milliókat, miközben ők meg napkeltétől csak güriznek. Talán
szerettek volna jobban élni, így hát 1869 – ben – midőn mi éppen
csak kiegyeztünk, a Poroszok pedig Európa térképének átszabására
készültek – megalakították a kissé idillikus nevű Munka Lovagjai
munkásszervezetet. Sok gondot bő másfél évtizedig senkinek sem je
lentettek, s a világtörténelem meg is feledkezett volna róluk, ha a chi
cagói karhatalom 1886 – ban nem siet a segítségükre. Pedig ezek a
lovagok nem akartak egyebet, mint napi nyolc órát dolgozni, s vágyai
kat az utcákon hangoztatni egy szép májusi napon. A színház világá
ban járatosak tudják, hogy ha megjelenik a színen egy fegyver, akkor
az a történetben még szerephez jut. Hát ebben a drámában is így
esett, s mivel több fegyver is volt éppen a színen, véres következmé
nyei lettek a megmozdulásnak. Plusz – e május elsejének – midőn mi
éppen a milleneum problémáin rágódtunk – emlékére lett a munka
ünnepe ez a nap.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy akkoriban még ritkábban jártak a
vonatok, a Titanic is egy emberöltővel később találkozott a maga jég
hegyével, és a média is csak próbálgatta a gyerekcipőt. Lassabban

terjedtek az eszmék is, így három magyar esztendő kellett, míg 1890
május elsején nálunk is megünnepelték ezt a napot. No, nem a Fe
renc Józseffel díszített tribün előtt, katonás rendben felvonulva, in
kább csak úgy önszervezésileg, lelkesedésből. Bár a történelem nem
őrzi a lényeget, valószínűsíthetjük, hogy sör és virsli akkor is került a
szorgos kezekbe.

Persze a spontán népi összejöveteleket az óceán ezen a partján sem
díjazta a karhatalom, aminek ékes bizonyítéka, hogy egy évvel ké
sőbb már a csendőrség is bekapcsolódott az ünnepi műsorok szerve
zésébe. Orosházán és Békéscsabán 1891 –ben, ők tényleg
munkával ünnepeltek. A későbbiekben sem repeshettek amerikai kol
légáik balul sikerült fellépése miatt, hiszen ettől kezdve rendszeresek
voltak a május elsejei balhék szerte az országban. Még Szolnokon is,
ahol 1906 – ban, a gőzfűrésztelep kollektívája több hónapon át szekí
rozta a rendfenntartó alakulatokat munkás öntudatával, s az ebből
eredeztethető sztrájkkal.

A május elseje persze másra is alkalmas volt, ha már úgyis összejöt
tek az emberek. Az első világháború harmadik esztendejében például
azt fejezték ki a megjelentek, hogy 1914 nyarán talán mégis butaság
volt kalapot lengetve besétálni a húsdarálóba. Igaz, ez akkor sem ha
totta meg a hadijátékok infantilisait, s hiába is adtak ismétlést 1918 –
ban az eseményből, a játék végül nem ezért ért véget. Mint ahogy
Kun Béla se azért jutott elvtársa kivégző osztaga elé, mert 1919. má
jus elsején kinyittatta a szutykos proli kölykök előtt a Margitszigetet.
Egyébként tévedés volna azt hinni, hogy május elseje csupán a mun
kások ünnepe miatt került a régi történelemkönyvek lapjaira. A hazai
autózás például azért büszke erre a napra, mert 1910 – ben ekkor je
lent meg az első magyar KRESZ, amely 25 km/óra sebességben ma
ximálta a lakott területen belüli száguldást. S ha már közlekedés.
Nyolc évvel korábban ezen a napon alakult meg a hazai Aero Club, s
ennek örömére léggömbbemutatót tartottak a főváros felett, miköz
ben kevesen sejtették, hogy egy bizonyos Ulmann Imre éppen az el
ső sikeres veseátültetést végzi – egy kutyán.

Persze nem csak homályos múlt a történelem. Ugorjunk közelebb.
Talán akadnak még olyanok, akik 1951. május elsején nem Sztálin
szobra előtt lengették a vörös zászlókat, hanem a megpreparált nép
rádió előtt füleltek, hogy először hallhassák a Szabad Európa szignál
ját. A legutóbbi rendszerváltásig az 1957. május elsején a Hősök
terén készült képeket is sokan ismerhették. Akkor a fél évvel koráb
ban még ellenforradalmi cselekményekben cinkos fővárosiak lelke
sen hallgatták az ország új urát. Hasonló örömben lehetett részük
néhány évvel később a kubaiaknak is, ugyanis hirtelen megtudták,
hogy 1961. május elsejétől náluk bizony szocializmus van.

Számomra, egyetlen május elseje maradt véglegesen emlékezetes.
1986 – ról beszélek. Abban az évben született egyetlen gyermekem.
Az az év emiatt is életre szóló emlék marad. Ráadásul kis hazánk ha
talmas értelmi szinttel megáldott urai, éppen abban az esztendőben
felejtették el közölni az önfeledt felvonulókkal, hogy a nagy testvérnél
nem sikerült egy reaktorkísérlet. Volt elvtárs, aki állítólag a rádiót
akarta lövetni, de minket ez nem izgatott, mert öntudatosan sugárzó
arccal vonultunk a tanácsházától, a virsliig.

Az volt az utolsó emlékezetes majálisom, mert megszokásból, vala
hogy nem szeretek ünnepelni.

***
Ennek ellenére május elseje mégis valami népünnepéllyé vált, s az is
maradt. Hisz az ország minden településén történik valami. Így lesz
ez az idén Abádszalókon is. A Füzes Kempingben baráti társaságok,
civil szervezetek bográcsokban főznek, miközben kispályás labdarú
gó mérkőzések, népi játékok, ügyességi versenyek, kulturális és ze
nei programok színesítik majd a nap programját.
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Jegyzetlapok

M i e z a z ü n n e p ?

 enté

Elkészült az idei sze
zon programja. Az idén
is eseményekkel teli
nyárnak nézünk elébe.
A programfüzet elké
szült, az abádszalóki
Tourinform Irodában
megtalálható vagy a
www.abadszalok.hu/
abadszaloktavasztol
oszig2016/ oldalon
elektronikus formában
olvasható, vagy letölt
hető. Ahogy tavaly, az
idén is a 10 éven aluli
gyerekeknek a belépés
a strand területére in
gyenes. Az abádszaló
kiak lakcímkártya és
személyigazolvány fel
mutatásával ingyen
használhatják strand
területét. Árainkat a
programfüzetben ol
vashatják a szálláshe
lyekre és a belépésre
vonatkozóan. További
információért keresse
Abádszalók hivatalos
Facebook oldalát vagy
a Tourinform irodát.

Elkészült a programfüzet

Indul az Abádszalóki Nyár!
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Az előző lap megjelenése óta
sem tétlenkedett önkormányza
tunk. A hosszú távú tervezés
szempontjait figyelembe véve,
több egyeztetést is végeztünk a
jövő pályázatait illetően. A terve
zések a beadáshoz közeli álla
potban vannak. Az új,
gyermekorvosi rendelő, és védő
női szolgálat terveit már a szak
ma is átnézte, véleményezte.

Készül a szociális főzőkonyha
terve is. Helyszíni bejárás után a
szabad strand üzleteinek, arcu
latának újjáépítési vázlatát rak
tuk össze, az átépítéshez,
fejlesztéshez igényelve pályázati
támogatást. Ha sikerül, a későb
biekben kerül kidolgozásra a
részletes terv.

A településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciójá
nak pályázatába a művelődési
házat, a ravatalozó épületét, a
katolikus templomot, és a refor
mátus templomot adjuk be. A pá
lyázat nem akkora nagyságú,
hogy az „A” épületet újítsuk fel
belőle, arra más forrást kere
sünk.

Lehetőségünk adódott a vásár
téren felhalmozott betontörmelék
ledarálására, amelyet el is vé
geztünk. Több ajánlat is érkezett,
amelyből a legkedvezőbbet vá
lasztottuk ki. Ez a gép szétvá
lasztotta a törmeléket a földtől,
így a környezetvédelmi vizsgála
tok után felhasználjuk négy sá
ros út stabilizálására. Az utakat
megterveztettük, a közmű –
szolgáltató cégekkel egyeztet
tünk, mert van ahol villanyoszlo
pot kell odébb rakatni a
megfelelő közlekedésért. Amint
az idő engedi, hozzákezdünk a
munkához.

Terveink szerint a lakosságtól be
fogjuk gyűjteni a még megma
radt, felesleges betontörmeléket
a vásártéren lévő kerítéssel el
kerített részre. Az újra össze
gyűjtött betont ismét
ledaráltatjuk, és újabb utakat kí
vánunk kőzúzalékkal ellátni. Saj
nos, nagyon sokan illegálisan
szemetet, sittet, egyéb törmelé
ket szállítottak eddig is a terület
re, amit az önkormányzatnak
kellett elszállíttatni, hogy meg ne
bírságoljanak! Az évek óta fenn
álló áldatlan állapot után a terü

letet rendezzük! Ilyen a régi
„dögkút” területe is.

Kérjük, ne helyezzenek el a
szemetet ezeken a területeken,
különben súlyos büntetések
kel sújtják saját városunkat!
Turisztikai településként ven
dégeket várunk, ne rakjuk
körbe magunkat hulladékkal!

Az egyéb illegális szeméttároló
helyekről felmérést készítettünk,
azokat megszüntetjük.

A településkép javítása érdeké
ben virágosítási programot indí
tottunk, a virágok lassan
kiültetésre kerülnek a közterüle
tekre. Egy részük az önkor
mányzat fóliasátrában erősödik,
növekedik a szorgos kezek nyo
mán.

A temetőben kerítéssel elválasz
tottuk a mezőgazdasági program
szántóterületét, és takarónö
vénnyel felfuttatjuk a térbeli el
választás miatt. A bejárás a
szántóterületre most már oldalról
történik, nem pedig a temetőn
keresztül. Erre lehetőségünk
most lett, egy újabb terület bér
bevételével.

A tanuszoda program a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fej
lesztési Program keretében oda
érkezett, hogy néhány héten be
lül alapkőletételre kerülhet sor. A
területet előkészítettük, a tervek
szerint egy év múlva átadásra
kerülhet a létesítmény. A tan
uszoda üzemeltetéséről a ma
gyar állam gondoskodik,
tehermentesítve ezzel az önkor
mányzatot.

Hamarosan leteszik a tanuszoda alapkövét

Megújulnak épületeink

Balogh Gyula
alpolgármester

Ebben a tanévben a 3 hetet meg
haladó projektet a „Színház az
egész világ „ címmel hirdettük és
rendeztük meg. A programsoro
zat záró rendezvénye a 2016.
április 15én megtartott Iskolagá

la volt. Az első Iskolagála 2002
ben volt, így ez már a 15. alka
lom, amikor egy egész estét
betöltő rendezvényen szerepel
hettek diákjaink.

A gyerekek, szülők és pedagógu
sok lelkiismeretesen készültek,
heteken keresztül próbáltak,
hogy minél jobb produkciókban
mutathassák meg tudásukat.
Munkájuknak köszönhetően most
is színvonalas és változatos mű
sorszámok kerültek színpadra.

A rendezvényt hagyományaink
hoz hűen a nyolcadikosok nyitot
ták meg a Bécsi keringővel. A két
felvonásban láthattunk még nép
táncot, modern, tiroli, kalapos és
tűztáncot, jelenetet, karate bemu
tatót, nagycsoportos mozgásos
előadásokat. Hallgathattunk ver
set alsós és felsős tanulóktól,
hallhattuk az iskola énekkarát, ci
tera szakköröseit és az Öröksé
günk című dalt, valamint első
alkalommal szerepelt a Gálán

gyűrűgyakorlat, ami szintén szí
nesítette a műsort.

A rendezvény sikeréhez nagy
mértékben hozzájárultak a szülők
felajánlásaikkal: szendvicsekkel,

hozzávalókkal, süteményekkel,
tombola ajándéktárgyakkal.

Az iskola vezetése, szülői vá
lasztmánya, alkalmazotti közös
sége és a tanulók nevében
köszönet minden támogatónak,
vállalkozónak, szülőnek, akik fel
ajánlásaikkal, jelenlétükkel hoz
zájárultak a sikerhez. Köszönjük
a műsorszámokhoz nyújtott segí
tők munkáját, akik a jelmezek el
készítésében működtek közre.

Rendezvényünkön részt vett Ko
vács Sándor, a Megyei Közgyű
lés Elnöke is, aki elismerően
nyilatkozott a műsorszámokról.
Visszacsengenek köszöntő sza
vai, mely szerint a település leg
nagyobb értéke a gyermekekben
rejlik.

Hiszem, hogy jövőre is töretlen
lelkesedéssel folytatjuk ezt a
szép hagyományt. Találkozunk
2017ben is az Iskolagálán.

2016.04.28án, csütörtökön az országos TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akció kiemelt helyszíne Abádszalók lesz.
Ennek során televíziós bejelentkezéssel városunk is részese lesz,
már másodszor az eseménynek.

8 órakor, Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a térség
országgyűlési képviselője nyitja meg az akciót, a városháza előtti
téren. 9 órától az önkéntes csoportok, csapatok, iskolások, óvodá
sok elindulnak megtisztítani a várost. Az akció során összegyűjtött
kommunális hulladékot térítésmentesen viszi el az NHSZ Tisza.

Kérjük, ha teheti, csatlakozzon az akcióhoz!

Végezzünk tavaszi nagytakarítást városunkban!

Lakossági felhívás!

Legyünk minél többen

Iskolagála 201 6

A legnagyobb érték a gyermekekben rejlik

Kovácsné Gál Ildikó
projekt felelős
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A Kunhegyesi Járási Hivatal
Székhelye: Kunhegyes, Szabadság tér 910.

• Szervezeti egységei: Hatósági és Gyám
ügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Kor
mányablak Osztály
• Ügyfélfogadási idő:

Hatósági és Gyámügyi Osztály
Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 16.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

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

Kormányablak Osztály
Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00 – 16.30
Szerda: 08.00 – 16.30
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 15.00

• Telefonszámok:
Hatósági és Gyámügyi Osztály: 59/795102
Foglalkoztatási Osztály 59/530530
Kormányablak Osztály
vállalkozások 59/795233
személyi okmányok 59/795233
kormányablak 59/795265
jogosítvány 59/795224
gépjármű 59/795224

• email: kunhegyes.jaras@jnszmkh.hu

• Kunhegyesi Járási Hivatal illetékességi terü
letéhez tartozó települések: Kunhegyes,
Abádszalók, Tiszabura, Tiszabő, Tiszagyen
da, Tiszaroff, Tomajmonostora
• Intézhető ügyek (leggyakoribb ügytípusok, a
teljesség igénye nélkül):

Kormányablak feladatok:
A kormányhivatalok és a kormányablakok
rendszerének az a lényege, hogy szinte min
den állami ügyet egy helyen, egy időben el
lehessen intézni. Ma már nem kell külön hi
vatalba elmennünk azért, ha lejárt jogosítvá
nyunkat és vállalkozói engedélyünket
egyszerre szeretnénk kiváltani.

Az igénylők számára nagy könnyebbséget je
lent, ha nem nekik kell utánajárniuk egyegy
hiányzó dokumentumnak. Ezt a hivatalok ma
már egymás között intézik el. Így megvalósul
az a célkitűzés is, hogy ne az ügyfél, hanem
a papír utazzon.

A Kunhegyesi Járásban 2015. július 10én
nyitottuk meg ezt az új típusú Kormányabla
kot. A megnyitó ünnepségen részt vett többek
között Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter, térségünk országgyűlési képviselő
je, Dr. Baltay Tímea kormányablakokért fele
lős helyettes államtitkár, Dr. Kállai Mária
JászNagykunSzolnok megye kormánymeg
bízottja, Dr. Berkó Attila, JászNagykunSzol
nok Megyei Kormányhivatal főigazgatója.

A Kunhegyesi Járásban működő Kormányab
lakban, az 5340 Kunhegyes, Szabadság tér
910. szám alatt, várjuk ügyfeleinket
hosszabbított nyitva tartással, széleskörű
ügyintézéssel. A kormányablakok megnyitása
azt a célt szolgálja, hogy ne félelemmel és
szorongással üljenek le az ügyintézőkkel
szemben, hanem tudják, hogy egy emberköz
pontú ügyfélszolgálatba léptek be, ami értük,
az ügyfelekért működik, és ahol egy helyen,
gyorsan és egyszerűen elintézhetik ügyeiket
ahelyett, hogy hivatalról hivatalra kellene jár
niuk. A szép környezetnél is fontosabb, hogy
az itt dolgozók nap mint nap mosolyogva és
tudásuk legjavát nyújtva fogadják az ide beté
rő ügyfeleket, a legfontosabb számunkra pe
dig az, hogy ügyeiket elintéző állampolgárok
elégedetten távozzanak.

A kormányablakokban jelenleg több mint 500
ügyben járhatunk el, ez a szám 2016. év vé
gére meghaladja az 1000et. Az ügyintézés
tekintetében különböző szintek határozhatók
meg annak alapján, hogy az egyes feladato
kat mennyi idő alatt és hogyan kell kezelniük
a kormányablakoknak.

Az első szint az azonnali ügyintézés szintje:
ebben az esetben azonnal megszületik a várt
döntés, például rögtön kiadják a kért igazol
ványt, teljesítik a kormányablak rendszeréből
elérhető adatszolgáltatást, stb. Az azonnali
ügyintézés csak akkor teljesül, ha az eljárás
hoz szükséges összes dokumentum és adat
rendelkezésre áll. A következő kategória a
normál ügyintézés szintje: ilyenkor a kor
mányablak döntését az adott ügytípusra vo
natkozó általános ügyintézési határidő alatt
hozza meg. A kormányablak feladata a bead

ványok továbbítása olyan ügyekben, amikor
több hatóság vagy szerv döntésére van szük
ség. Az új típusú közigazgatás egyik előnye,
hogy nem az ügyfélnek, hanem a dokumen
tumoknak kell utazniuk. Vagyis az ügyfelek
nek elég a kormányablakhoz fordulniuk,
ahonnan célirányosan, rövid időn belül (jelen
leg egy munkanap) továbbküldik beadványu
kat. Továbbításkor a kormányablak
tájékoztatást nyújt az iratok esetleges hiá
nyosságairól, amelyek pótlását, javítását
szintén helyben elvégezhetik. A negyedik el
járási kategória, amikor a kormányablak az
adott ügytípusban kizárólag tájékoztatást
nyújt az ügyfelek számára az adott eljárás
menetéről, valamint az ezzel kapcsolatos jo
gokról és kötelezettségekről. A kizárólagos
tájékoztatás olyan ügyekben indokolt, ahol az
ágazati sajátosságok miatt az ügy annyira
speciális például különleges szakértői tudást
kíván, hogy teljes elintézése nem oldható
meg a kormányablaknál.

Nyitást követően több mint 10.000 ügyfél
tisztelte meg bizalmával kormányablakunkat,
az elintézett ügyek szám 2015. év végére
meghaladta a 10.000et. Leggyakrabban in
tézett ügyek, klasszikus okmányirodai ügyek
tekintetében: járműnyilvántartással kapcsola
tos ügyek (21%), személyi igazolvánnyal
kapcsolatos ügyek (15%), jogosítvánnyal
kapcsolatos ügyek (14%), lakcímigazol
vánnyal kapcsolatos ügyek (10%), egyéb
szolgáltatás (8%). Kibővült ügykörök tekinte
tében leggyakrabban előforduló a foglalkoz
tatást helyettesítő támogatás,
közgyógyigazolvány, ápolási díj, nyugdíjjal
kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek
(GYES,GYED, anyasági támogatás), egész
ségbiztosítással kapcsolatos ügyek (TAJ
igénylés). A Kunhegyesi Járási Hivatal kere
tein belül nem működik Földhivatal, de az
ügyfelek érdekeit szem előtt tartva, az ügyin
tézés során az esélyegyenlőséget biztosítva
a Kunhegyesi Kormányablak állít ki hiteles
tulajdoni lapot és térképmásolatot, a nem hi
teles tulajdoni lap és térképmásolat ügyinté
zéshez segítséget nyújt, ügyfélkapus
regisztrációt létesít.

Kormányablakunkban lehetőség van aka
dálymentes ügyintézésre, a fogyatékkal élők
(mozgássérültek, vakok és gyengén látók, si
ketek és nagyothallók) biztonságos és szá
mukra is használható környezetben, nyugodt
körülmények között intézhetik ügyeiket.

Tájékoztató a Kunhegyesi Járási Hivatalról és a Kormányablakról

M i n d e n t e g y h e l y e n
Ne az ügyfél, hanem a papír utazzon
2013. január 1jén 198  a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként felállított  járási hivatal
kezdte meg működését hazánkban, melyek közül egyik, a 39 fős Kunhegyesi Járási Hivatal. A járási hi
vatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok
ellátása. A korábban jegyzői hatáskörben ellátott államigazgatási feladatok közül elsősorban az okmány
irodai feladatok, a gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, termé
szetvédelmi igazgatási ügyek intézése került át a járásokhoz.

folytatás a 6. oldalon
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A Kormányablak egyben családbarát hivatal
is. Mindannyian tudjuk, milyen kisgyerekkel
ügyet intézni, akárcsak egy csekket befizetni
a postán. A családokra gondolva döntött a
kormány a gyereksarok kialakításáról a Kor
mányablakokban, hogy ügyintézés közben a
gyerekek is jól érezzék magukat. A Kormány
ablakokban a szüleikkel várakozó gyerekek a
2011es Magyar Formatervezési Díj díjazott
ját, a Coco Dice készségfejlesztő játékcsalá
dot is kipróbálhatják. A Kormányablakok a
család ritmusához igazították nyitvatartási
idejüket, így a szülők akár munka előtt és
után is kényelmesen elintézhetik ügyeiket és
így ha szükséges (pl. útlevéligénylés), a
család minden tagja jelen tud lenni az ügyin
tézésnél.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 16 óra után, a
Posta bezárása miatt, már csak bankkár
tyával lehet fizetni!

Kormányablakokkal kapcsolatban bővebb
tájékoztatást kaphat a www.kormanyab
lak.hu honlapon, a 1818@1818.hu közpon
ti email címen, a 1818as központi
telefonszámon és a Kunhegyesi Járási Hi
vatal elérhetőségein.

Hatósági és Gyámügyi feladatok:
Szociális igazgatási feladatok: időskorúak já
radéka és ápolási díj megállapítása, felülvizs
gálata, folyósítása, közgyógyellátásra való
jogosultság megállapítása, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság megállapítá
sa, erről hatósági bizonyítvány kiállítása, ak
tív korúak ellátása, hadigondozotti ügyekben
az első fokú hatósági jogkör gyakorlása.

Oktatással kapcsolatos feladatok: a tanköte
les tanuló igazolatlan mulasztása esetén a
törvény vagy kormányrendelet által meghatá
rozott feladat és hatáskörök ellátása, a tan
köteles tanuló tanulmányai külföldön történő
folytatásának bejelentése fogadása, az írás
beli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizs
gaszervező iskolák közötti elosztásában
történő közreműködés, az érettségi vizsga
központi írásbeli feladatlapjainak átadása a
vizsgabizottságot működtető közoktatási in
tézmény megbízottjának.

2015. március elsejétől a Járási hivatalban
intézhető ügyek köre bővült az aktív korúak
ellátásával  majd július 1től a hadigondozot
tak ellátásával kapcsolatos jogszabályi válto
zások miatt sok új kérelem érkezett az ellátás
megállapítására. A hatósági osztály és a járá
si gyámhivatal 2015. április 01. napjától
összevonásra került.

Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok:
2015. évben több változás is érintette a Kun
hegyesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztá
lyát. A JászNagykunSzolnok Megyei
Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltségének megszűnt az
önálló feladat és hatásköre a 2015. áprilisi in
tegrációt követően. Az addig a Járási Hivatal
Kirendeltségeként működő szerv osztályként
folytatja munkáját ettől az időponttól. A másik
fontos változás, hogy a TIOP 3.2.112/1

20120001 ”Az integrált rendszer kereteinek
megteremtése a foglalkoztatási szolgálat inf
rastruktúrájának fejlesztésével”projekten be
lül épület felújítás történt. A Foglalkoztatási
Osztály a Kunhegyes, Szabadság tár 910.
számú ingatlan második emeletéről az épület
felújítását követően leköltözött az első eme
letre. Az ügyfelek fogadása a földszinten lévő
irodákban történik. Az elkövetkező időszak
ban az Osztály megújult, kulturált környezet
ben folytathatja munkáját.

2016. évben indult a GINOP 5.1.115/2015
00001. „Út a munkaerőpiacra” Gazdaságfej
lesztési és Innovációs Operatív Program. A
program szolgáltatási és támogatási prog
rameleme a résztvevők képzését, támogatott
foglalkoztatását, vállalkozóvá válását segíti
elő. Hozzájárul a résztvevők munkaerőpiaci
esélyeinek javításához, személyes fejlődésé
hez. Az Európai Unió által támogatott munka
erőpiaci program a 2564 év közötti
nyilvántartott álláskeresőkre és a 2564 év
közötti szolgáltatást igénylőként, közvetítést
igénylőkét nyilvántartottakra összpontosít.

Új Gazdaságfejlesztési és Innovációs Opera
tív Program az 5.2.114. munkaerőpiaci
program „Az Ifjúsági Garancia Rendszerről”.
A program célja a munka, illetve a tanulás vi
lágába történő bevagy visszajutás, célcso
portja a 25 év alatti (1524 év közötti) sem
nem tanuló, sem nem dolgozó fiatal. A prog
ramban résztvevők támogatott képzésben,
támogatott foglalkoztatásban, vállalkozóvá
válási támogatásban, munkába járás támoga
tásában, lakhatási támogatásban részesül
hetnek.

2016. januárjában kezdetét vette az „Ala
csony képzettségűek és közfoglalkoztatottak
képzése” c. kiemelt projekt (GINOP6.1.1
15), melynek célcsoportja a programcélok
alapján meghatározott munkaviszonyban,
közfoglalkoztatási jogviszonyban állók, tankö
telezettségüket teljesített, elsősorban ala
csony iskolai végzettségű, munkavállalási
korú felnőtt személyek. A program segítségé
vel a kiemelt célcsoport tagjai szakképesítést
szerezhetnek.

A 2016. év februárjától további munkaerőpia
ci programok indultak, mint például a „Köz
foglalkoztatásból a versenyszférába”
elnevezésű. A támogatás jogcíme a közfog
lalkoztatottak elhelyezkedési juttatásának tá
mogatása, mely a közfoglalkoztatásban
résztvevőt ösztönzi a versenyszférában törté
nő elhelyezkedésre, oly módon, hogy a köz
foglalkoztatási jogviszony időtartamának
lejártát megelőzően történő elhelyezkedése
esetén elhelyezkedési juttatásban részesíti
őket.

A nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel
együtt nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hi
ányzó jogosultsági idő megszerzésének tá
mogatása érdekében meghirdetésre került a
„Nők 40+ központi munkaerőpiaci program”.
A programba vonásra 2015. december 21től
– 2016. április 30ig van lehetőség, célcso
portjába azok a legalább 1 hónapja nyilván
tartott álláskereső nők tartoznak, akik 60.
életévüket betöltötték (jogosultsági időre te

kintet nélkül), valamint az 55 életévüket be
töltött nők legalább 37. év jogosultsági idővel
kell, hogy rendelkezzenek.

A programokról és egyéni lehetőségeikről a
Kunhegyesi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának elérhetőségein tájékozódhat
nak.

A Járási Hivatal kihelyezett kirendeltsége

Abádszalókon kirendeltség működik, azaz
hatósági és gyámügyi ügyintéző is elérhető,
2 fő kormánytisztviselővel, az alábbi ügyfélfo
gadási időben:

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

Ügysegédi rendszer

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

Hétfő: 08.00 – 16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 16.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00
valamint gyámügyi ügyintéző szintén
Tiszabőn szerdán 08.0016.00 ügyfélfogadá
si időben.

• ideiglenes ügysegéd (hatósági ügyek hely
ben történő ügyintézése)

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 a JászNagykunSzolnok Megyei
Kormányhivatal főosztályainak Kunhegye
si Járási Hivatal épületében kihelyezett
ügyfélszolgálatai és ügyfélfogadási ideje:
• Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály Nyugdíjmegállapítási és Adat
egyeztetési Osztály – minden hónap első
szerdai napján 9.0010.00
• Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály Egészségbiztosítási Osztály –
minden hónap negyedik hétfői napján
12.0014.00
• Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály –
egyedi tájékoztatás szerint.

2016ban is folytatódik az államreform, új
szemléletű közigazgatás épül. Újabb fázisba
lépnek a kormány államreformtörekvései,
így már egyszerre három területen várhatóak
jelentős, a hétköznapi életet közvetlenül is
megkönnyítő intézkedések. Egyrészt folyta
tódnak a fejlesztések, további kormányabla
kok nyílnak és gyarapszik az ott elintézhető
ügyek száma is. Másrészt az állami rezsi
csökkentésnek köszönhetően mintegy 10
milliárd forinttal csökkennek az állampolgárok
által befizetendő állami szolgáltatások díjai.
Harmadrészt az új intézkedések hatására to
vább mérséklődik a bürokrácia, és ezzel pár
huzamosan erősödik az állam szolgáltató
szerepe.

folytatás a 7. oldalon

folytatás az 5. oldalról
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A rendszerváltozás után 25 évvel lehetőség
nyílik arra, hogy számos állami szolgáltatást
az állampolgárok ingyenesen vagy kedvez
ményesebben vehessenek igénybe. 2016. ja
nuár 1jétől például ingyenes az erkölcsi
bizonyítvány kiállítása, az ellopott okmányok
pótlása, valamint öröklés esetén a tulajdon
jog bejegyzése is.

A diákok is számíthatnak olyan intézkedések
re, melyek megkönnyítik az életüket: ingye
nes diákigazolvány kiváltás, és eltörölték a
felvételi eljárás alapdíját. Az állampolgárok
jelentős könnyítésre és egyszerűsítésre szá
míthatnak az építésügyi és a használatbavé
teli engedélyek területén is. A vállalkozókat
pedig az adóhatósági igazolás eltörlése és a
cégiratok kiállítási költségének megszűnése
segíti 2016tól. A fejlesztések és a csökkenő
költségek mellett a reformintézkedések ha
sonlóan fontos célja a bürokrácia falainak le
bontása egy új szemléletű, szolgáltató állam
megteremtése. Ennek köszönhetően a hét
köznapi életünket érintően várható érdemi

változás. 2016ban teljesen átalakul az épí
tésügyi szabályozás. Adóeljárási változások
is lesznek, amelyek célja, hogy nagymérték
ben egyszerűsödjön az adózás. Jelentősen
változik az általános ügyintézési idő, ami több
területet is érint. Így például a magyar állam
nak a hozzá forduló állampolgárok fontosabb
ügyeit maximum 60 napon belül el kell ren
deznie. Sőt egy új jogszabály szerint a ma
gyar államnak nyolc napon belül el kell majd
intéznie azoknak az ügyét, akiknek minden
dokumentuma rendelkezésre áll, és azok
megfelelnek a kritériumoknak

A kormány 2020ig dolgozta ki a közigazga
tásés közszolgáltatásfejlesztési stratégiáját.
Ennek két fő eleme a közszolgálati életpálya
modell kialakítása, valamint az elektronikus
közigazgatás tényleges megvalósítása. A
közszolgálati életpályamodellben új illetmény
és teljesítményértékelési rendszert határoz
tak meg, és átalakítják a továbbképzési rend
szert is. Az eközigazgatás lényege, hogy
otthonról tudjuk ügyeinket intézni. Ennek ér
dekében alkalmazásfejlesztéssel elektronizál

ják az erre alkalmas ügytípusokat, továbbá a
kormány célul tűzte ki, hogy 2018ra vala
mennyi háztartásban elérhetővé váljon a szé
les sávú internethozzáférés. Amíg ez nem
történik meg, a kormányablakoktól távol lakó
állampolgárok a járási hivatalok ügysegédei
nek segítségével intézhetik ügyeiket.

A járási hivatal, ügyfelei részére az udvar
ban parkolási lehetőséget biztosít, mely
ből egy a fogyatékkal élők számára van
fenntartva. A balesetek elkerülésének ér
dekében a főútvonal helyett az udvarban
lévő parkolóhelyeket kérjük igénybe ven
ni.

Panaszaikkal, javaslataikkal és észrevétele
ikkel fordulhatnak hozzám vagy Dr. Bánfi
Zsuzsanna helyettesemhez bizalommal a
Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadá
si idejében vagy előre, az 59/795102 szá
mon egyeztetett időpontban.

Páldiné dr. Ágoston Lívia
hivatalvezető

folytatás az 6. oldalról

A tavalyi év eredményeit érté
kelte a Sporthorgász Nonprofit
kft., melynek Abádszalók város
önkormányzata is a tulajdonosi
körébe tartozik. Részletes elő
adást hallgathattak a résztvevők
a kft. elmúlt évi munkájáról, mely
ből kiderült, hogy sikeres eszten
dőt tudhat maga mögött a
gazdasági társaság, mely főleg a
horgászengedélyek díjaiból jutott
bevételhez.

Hegedűs Gábor, a Sporthor
gász Kft. ügyvezetője elismerően
nyilatkozott a halőrzési csoport
munkájáról, mely a településün
ket is érintő vízterületeken végzi
munkáját, és három abádszalóki
állandó lakosnak is munkát bizto
sít.

A beszámoló kiemelten foglal
kozott a társaság marketing tevé
kenységével, ami elenged
hetetlenül hozzátartozik a horgá
szok naprakész tájékoztatásá
hoz. A jövőről is esett szó, ami
igazán érinti a helyi horgászokat,
ugyanis a kft. törekvése egy saját
tulajdonban lévő halkeltető és
halszaporító központ kialakítása,
ami biztosítaná a Tiszató halállo
mányának gyarapodását.

Az idén úgy, mint az előző év
ben is, nagy súlyt fektet a hor
gászhelyek kialakítására a
Sporthorgász Kft., valamint a ví
zinövények, szakhatóságok által
engedélyezett területeken történő
megtisztítására.

A jelenlevők szinte mindegyi
ke, megállapította és véleményét
fejezte ki, hogy a horgászturiz

mus nagyobb hangsúlyt kell,
hogy kapjon térségünkben.

Az ügyvezető beszámolójá
ban kiemelte, az együttműködő
partnereket, úgy mint a Kötivizig
et , valamint a Tiszai Vízirendé
szeti Rendőrkapitányságot, akik
főleg a vízszínt beállításnál, és a
halőrzésben játszanak fontos
szerepet.

A tulajdonosok nevében Uj
vári Imre, Tiszafüred város pol
gármestere köszönte meg a
Sporthorgász Kft. vezetőjének és
munkatársainak, áldozatos mun
kájukat. Végezetül, de nem utol
só sorban az ügyvezető
megbízásából Dr. Fazekas Sán
dor országgyűlési képviselő, föld
művelésügyi miniszter adott át
értékes jutalmakat a horgász és
napijegyek árusításban élenjáró
bizományosoknak.

Az eseményen Balogh Gyula
és Kovrig Zoltán alpolgármeste
rek képviselték Abádszalókot.

Az eseményt követő napon
Sarud nagyközség önkormány
zata látta vendégül a Tisza tavi
települések polgármestereit és
alpolgármestereit, egy színvona
las, jó hangulatú horgászverse
nyen, ahol szintén képviseltük
idén először a településünket.

A verseny befejeztével a
résztvevők megállapították, hogy
ezt a rendezvényt a továbbiak
ban is életben kell tartani, mert jó
alkalom arra, hogy a települések
vezetői tapasztalatot cseréljenek
és kötetlenül beszélgethessenek.

Évet értékeltek a sporthorgászok

Kovrig Zoltán
alpolgármester

Április 7.én Abádszalók Képvise
lő – testülete soron kívüli ülést
tartott, ahol beszámolót hallgat
tak meg Abádszalók közrendjé
nek és közbiztonságának
helyzetéről.

Teleki Zoltán rendőr alezredes, a
Karcagi Rendőrkapitányság ve
zetője elmondta, hogy 2015 –
ben, a városban a korábbi évek
tendenciáját követve a regisztrált
bűncselekmények száma mar
kánsan csökkent, ugyanis míg
2014 – ben 172 bűncselekményt
regisztráltak, addig tavaly „csak”
százhuszonkilencet. A korábbi
esztendők adatait elemezve egy
értelműen megállapítható, hogy
2011 óta folyamatosan csökken
a bűnesetek száma. Tavaly az el
múlt öt év legalacsonyabb
100.000 lakosra jutó bűncselek
mény számát regisztrálták, ami
2014 – hez képest 21,6 százalé
kos csökkenést mutat. A kiemel
ten kezelt bűncselekmények
száma is jelentősen apadt. Hisz
tavaly emberölés nem történt a
településen, azonban testi sértés
miatt hat esetben, súlyos testi
sértés miatt két alkalommal, ga
rázdaságért tizenháromszor, ön
bíráskodásért kétszer, lopásért
63 esetben, zárt gépjármű feltö
réséért négyszer, lakásbetörés
miatt húsz alkalommal, rongálá
sért és jármű önkényes elvétele
miatt pedig egy  egy esetben in
dult büntetőeljárás.

A regisztrált bűncselekmények
csökkenése a rendőrség és az
Abádszalóki Polgárőr Egyesület,
az önkormányzat, és a társszer

vek, civil szervezetek közös
eredményes munkájának kö
szönhető – állapította meg Teleki
Zoltán. A rendőrség által alkal
mazott szigorú kényszerintézke
dések és a bíróságok által
kiszabott büntetések következté
ben, jelenleg is több olyan helyi
lakos tölti jogerős börtönbünteté
sét, akik visszaesők, vagyis nem
először kerültek szembe a tör
vénnyel.

Megállapítható – folytatta a kapi
tányságvezető , hogy a bűnügyi
mutatók javulásában nagy szere
pe van az Abádszalóki Városi
Önkormányzatnak, mivel évek
óta folyamatosan biztosítja a
közfoglalkoztatást a tartósan
munkanélküliek számára, segítve
ezzel a megélhetésüket. Tavaly
több mint négyszázötvenen jutot
tak így munkához, és havi kere
sethez. S az alacsony jövedelmű
szegény családok így nem kény
szerülnek arra, hogy apróbb jog
sértések elkövetésével
egészítsék ki jövedelmüket.

A településen élők szubjektív biz
tonságérzetének növelése érde
kében már tavaly is több
alkalommal célirányosan volt fo
kozott ellenőrzés Abádszalókon
annak érdekében, hogy meg
előzzék a különböző bűncselek
ményeket, hogy lefüleljék az
ittas gépkocsivezetőket, az utazó
bűnözőket, hogy visszaszorítsák
a színesfém lopásokat, és meg
akadályozzák az időskorúak sé
relmére elkövetett
bűncselekményeket.

Csökkenő bűncselekmények

nt
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A b á d s z a l ó k
Tavasztól - Őszig

Események, Rendezvények, Programok

Június 1 8. (szombat)
Motoros - kamionos találkozó
SZEZONNYITÓ (Füzes Camping)

20.00ROAD koncert

22.00 Tűzijáték

Július 9. (szombat)

21 .00OCHO MACHO koncert

Helyszín: Szabadtéri Színpad

Július 1 6. (szombat)

21 .00 Kállay Saunders
Band
koncert

Helyszín: Szabadtéri Színpad

Július 30. (szombat)

21 .00Majka & Curtis
koncert

Helyszín: Szabadtéri Színpad
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Augusztus 5. (péntek)

21 .00Kárpátia
koncert

Helyszín: Szabadtéri színpad

Augusztus 1 3. (szombat)

21 .00Ganxsta Zolee
és a kartel

koncert

Helyszín: Szabadtéri Színpad

Augusztus 1 9. (péntek)

21 .00Cozombolis
koncert

Helyszín: Szabadtéri Színpad

Augusztus 20. (szombat)

Az új kenyér ünnepe

21 .00Tóth Andi
koncert

22.00 Tűzijáték

Bővebb programajánlatunkat keresse a www.abadszalok.hu-n, valamint a Facebook-on

Programfüzetünket megtalálja a Tourinform irodában.

5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1 /1 7.
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2016. április 2529ig kell beíratni
azokat a gyermekeket, akik
2016. augusztus 31. napjáig be
töltik a 3. életévüket, és óvodai
jogviszonnyal még nem rendel
keznek.

A jegyző a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az ötö
dik életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelező óvodai nevelés
ben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, ké
pességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő vagy törvényes képvi
selő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló óvodai neve
lésben való részvételre kötelezett
gyermeket kellő időben az óvo
dába nem íratja be, a szabálysér

tésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a)
pontja alapján szabálysértést kö
vet el.

Az óvodai nevelésben való rész
vételre kötelezett gyermek szülő
je, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratko
zás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írás
ban értesíteni a gyermek lakóhe
lye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illeté
kes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy
az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatko
zik, akik 2016. augusztus 31e
után töltik be a 3. életévüket,
vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedje
nek jelezni az óvodában.

A nevelési év első napja 2016.
szeptember 1., utolsó napja
2017. augusztus 31.

Kérjük, hogy a beiratkozáskor az
alábbi dokumentumokat hozza
magával

Az óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni:
 a gyermek nevére kiállított sze
mélyi azonosítót és lakcímet iga
zoló hatósági igazolványt (lakcím
kártya),
 a szülő személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazol
ványát (lakcím kártya),
 a gyermek TAJ kártyáját,
 a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát,
 a gyermek esetleges betegsé
geit igazoló dokumentumokat, a

gyermek fejlődésével kapcsolat
ban keletkezett dokumentumo
kat, szakértői véleményeket,
 amennyiben a gyermeke gyer
mekvédelmi kedvezményben ré
szesül, hátrányos ill. halmozottan
hátrányos helyzetű, úgy az ezt
igazoló dokumentumokat (jegyzői
határozat) valamint
 nem magyar állampolgárságú
gyermek esetében a szülő Ma
gyarország területén tartózko
dásra jogosító engedélyének
másolatát.

Az óvodavezető írásbeli döntése
ellen a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő a közléstől számí
tott tizenöt napon belül illeték
mentes fellebbezési kérelmet
nyújthat be a jegyzőhöz címezve
az óvoda vezetőjénél. A jegyző
jár el, és hoz másodfokú döntést.

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
a HAT SZÍN VIRÁG ÓVODA TAGINTÉZMÉNYEIBE

KEDVES SZÜLŐK!
201 6. ÁPRILIS 25-29-IG
08.00-1 6.00 ÓRÁIG

ÓVODAI BEÍRATÁST TARTUNK
HELYE: HAT SZÍN VIRÁG ÓVODA ABÁDSZALÓK, KÖLCSEY F. ÚT 4.

Kérjük a szülőket, hozzák magukkal:
- Gyermek születési anyakönyvi kivonatát

- Gyermek TAJ kártyáját
- Gyermek lakcímkártyáját
- Szülő lakcímkártyáját

- Gyermekvédelmi határozatát
- Hátrányos helyzetéről szóló határozatát

Ünnepi megemlékezésre gyűl
tünk össze könyvtárunk névadó
jának, Abádszalók szülöttének és
díszpolgárának, Ember Máriának

85. születésnapja alkalmából
2016. április 19én.

Az, hogy itt született Abádszaló
kon, nekünk itt élőknek, minden
képpen ajándék. Milyen
szerencsénk is van, hogy Ember
Mária édesapja – a családi le
genda szerint – úgy került ide
Abádszalókra, hogy csukott
szemmel rábökött a térképre.

Ez nem volt véletlen, mint ahogy
az sem, hogy Ember Mária úgy

tudott erről a tájról írni, hogy még
annak is megjelenik a képzeleté
ben ez a vidék, a Beresziget, a
Tisza menti ártéren hajladozó
fűzfák ágai, aki még nem járt itt.
Ha pedig valaki itt született, an
nak lelkét simogatva könnyeket
csal a szemébe, mosolyt az arcá
ra.

A megemlékezés keretében elő
ször a 2000ben fogunk még él
ni? című művének egy részletét
Mészárosné Balogh Edit előadá
sában hallgathatták meg a jelen
lévők.

„…Hogy van az, hogy már régen
nem élek ott, rég nem lakom már

a Tisza partján, régi vagyok már
magam is – és mégis könnybe
lábad a szemem, valahányszor
eszembe juttatja valami vagy

nagy ritkán hallom a rádióból
Gárdonyi Géza versét:” Feljött a
hold a Tiszára, / Csend borult a
fűre, fára …”? Mekkora ereje van
néhány egyszerű szónak! …Ne
kem ugyan nem Szeged alatt áll.
És nem is a Nagy – Tisza partjá
ra van kikötve. Az én emlékeim
ben a Holt – Tiszán ring, a
házunktól nem is nagyon
messze, a gát alatt, a Bere szi
getnél…”

– részlet a könyvből 

Ember Mária író, újságíró, műkri
tikus, műfordító, történész és ku
tató volt.

A számos nyomtatott sajtóban
való megjelenésének egy részét
tartalmazó kiállítást Pacsai
Norbert nyitotta meg. Tanár úr
személyes történeteivel tette még
emlékezetesebbé és bensősége
sebbé az ünnepséget.

Szabó Kitti gitárjátékával és éne
kével tette meghitté a rendez
vényt valamennyiőnk részére.

Végezetül a szobor előtt közösen
gyújtottuk meg a megemlékezés
gyertyáit.

Ember Mária, 85.

A sza vak meste re

Pataki Zsoltné
könyvtáros

Földházi Julianna
intézményvezető
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A klub 2000 ben alakult meg Illés Ferenc vezetésével, 67 fővel. Ez
volt az első nyugdíjas klub, amely létrejött a településen. Az akkori
alapító tagok közül még mindig tizenketten tagjai a klubunknak. Eh

hez a csoporthoz én 2004. ben csatlakoztam. 2015 óta vezetem a
klubot, melynek jelenleg 81 tagja van. (Legfiatalabb tagja 33 éves,
legidősebb túl van a 80on.)

Nagyon mozgalmas évek, hónapok vannak mögöttünk és várnak
ránk az elkövetkezendő időszakban. A tavalyi évben is mint mindig,
kétszer tartottunk vendégklub meghívásos rendezvényt. Az idén az
elsőt április 9én rendeztük meg, 175en voltak jelen. Kilenc telepü
lésről érkeztek hozzánk vendégek. 15 település klubjával tartjuk a
kapcsolatot.

Részt veszünk a városi rendezvényeken, a hagyományos Kompér
fesztiválon az első három helyezettek között mindig ott vagyunk.

Nótakörünkben tizenegyen vannak, jelenlegi vezetője Csomor Mik
lósné. Szinte minden városi rendezvényen részt vesznek, és sikere
sen szerepelnek.

Februárban tartjuk az éves közgyűlésünket, ahol történnek a tagfel
vételek, ekkor állítjuk össze az éves programunkat, és beszéljük meg
a problémákat, tapasztalatokat. Díjazzuk a jó ötleteket, tavaly tánc
versenyt is rendeztünk magunk között nagy sikerrel.

A fiúk sosem feledkeznek meg Nőnapról, márciusban. Az idén is na
gyon kitettek magukért, ebédet főztek, ajándékot kaptunk és még egy
zenés délután is volt.

Ezeken túlmenően felköszöntjük a kerek születésnapjukat ünneplő
ket. Kora reggelre feldíszítjük a kerítésüket.

A szomorú eseményektől sem tartjuk távol magunkat. Ahol tudunk,
helytállunk.

Most kirándulásra készülünk. Uticél: NyíregyházaSóstó.

Azt kell mondanom, hogy egy nagyon jó, összetartó csapatról van
szó, rendezvényeink mindig remek hangulatúak.

Abádszalóki Városi Nyugdíjas Klub

Mozgalmas évek, tartalmas mindennapok

Schönenstein Katalin
klubelnök

Az abádszalóki Csipkeverők Házát 2014.ben
adta át ünnepélyes keretek között az alapí
tóknak az önkormányzat. Idén április 22 23
án Kenyeres Sándorné rendezésében az el
ső Kézműves Tábor is sikeresen lezajlott. A
rendezvény 2 napos keretein belül rengeteg
foglalkozás és előadás fogadta a látogató
kat. Pénteken agyagozással és különböző
csipkeverő illetve szövés technikák tanításá
val indult a nap. Itt megismerkedtek a kun
hímzéssel ami hazánk egyik
különlegességének számít a stílusa miatt.
Majd kora délután Czupp Pál fafaragó népi
iparművész Kunkapu ját avatták fel, ahol
Fazekas Sándor országgyűlési képviselő,
földművelésügyi miniszter és Balogh Gyula
Abádszalók alpolgármestere mondott kö
szöntőt. A miniszter hangsúlyozta hogy ezzel

a kapuval gyarapodik a ház és a település is.
Örökséget gazdagító motivumai üzenetek a

múltból A kapu, a magán és a közösségi te
rület határán kitárulkozik a jó lelkek és bezá
ródik a rossz lelkek előtt.
Vigyék el a hírét ennek az alkotásnak –
mondta a miniszter

Ezt követően Balogh Gyula alpolgármester
köszöntőjében a hagyományok fontosságáról
és tiszteletéről, a magyarság értékeinek
megőrzéséről és arról beszélt, hogy Abád
szalók fontosnak tartotta a csipkeverés népi
hagyományainak újra élesztését, s ennek
eredményeként született meg a Csipkeverők
háza, ahol ma is ébren tartják, tanítják, gya
korolják őseink népi mesterségét.
Az ünnepi beszédek után a Kunkaput Szűcs
M. Sándorné református lelkész szentelte fel.
Később megnyitásra került a JászNagykun
Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület ki
állítása, ahol több népi iparművész 130 alko
tását mutatják be.
A kiállítás május 30.ig tekinthető meg.

"Kun-Kapu" avatás

Ké zm űve s Tá b o r a C s i p ke ve rők H á z á b a n

Szendrei Beatrix
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A Klub 2011. február 26án alakult 23 fővel. Az akkori vezetőségi ta
gok voltak: Golyha Antal, Szabó Józsefné és Bodor András. A célo
kat, feladatokat a gazdálkodást alapszabályban rögzítették. Még
abban az évben felvették a kapcsolatot a Tiszafüredi Nyugdíjas Klub
bal, ez a kapcsolat azóta is él, minden évben kölcsönösen meghívjuk
egymást rendezvényeinkre. 2011ben részt vettek Cserkeszőlőn és
Berekfürdőn Országos Nyugdíjas Találkozón, Kiskörén pedig Tisza
parti Nótástalálkozón. Jó kapcsolatot alakítottak ki a Tomajmonostorai
és a Tiszaszentimrei Nyugdíjas Klubokkal is, ahova évenként vissza
jártak közös rendezvényekre. Még abban az évben megalakult a
Nyugdíjas Klub Nótaköre is Balogh János vezetésével. Én mindig jó
kapcsolatban voltam a nyugdíjasokkal, mivel a rendezvényeiket a
Művelődési Házban tartották és sokszor meghívtak engem is, mint
közművelődési előadót, majd megbízott igazgatót. Ha segítséget kér
tek szívesen segítettem. Egy Városnapi rendezvényen nagyon meg
tetszett a Nótakör műsora, a lelkesedésük, jókedvük és akkor
határoztam el, ha nyugdíjas leszek, csatlakozom hozzájuk. 2014.
őszén el is mentem egy próbára és azóta együtt nótázunk nagyon jó
hangulatban. Mára már saját zenekarunk is van nagy örömünkre Kiss
Bandi és Molnár Lajos személyében. Amikor tagja lettem a nótakör
nek már akkor Pista bácsi többször is elmondta nekem, hogy ő már
elfáradt, szeretné, ha elvállalnám a klub vezetését. Én akkor lettem
nyugdíjas, hál' Istennek jó egészségnek örvendek, és úgy gondoltam,
hogy szeretnék jót
tenni ezért a kis kö
zösségért, az idős
emberekért. Mindig is
emberek között dol
goztam, szerveztem
programokat fiatalok
nak, idősebbeknek is
egyaránt. 2015. feb
ruár 27.i közgyűlé
sen a klubtagok
egyhangúlag megvá
lasztottak vezetőnek.
Vezetőségi tagjaink:
Simon István, Balogh
János, Bodor András,
Török Andrásné. A
szervezők: Balogh
Piroska, Kovács Ká
rolyné, Dobi István.
Az elmúlt év nekem
is tanuló év volt, meg kellett ismernem a klubtagokat és nekik is en
gem. Úgy érzem ez sikerült. Sok közös programunk volt, ahol a klub
tagjaink is aktivizálták magukat. Első rendezvényünk március 7én

volt, ahol a Nótakör fellépett a Tiszatavi Böllérversenyen. A fellépés
ről készült egy rövid videó felvétel, amit közösen meg is néztünk. Má

jus 16án a Tiszafüredi Nyugdíjas Klubot láttuk vendégül a
Művelődési Házban, ahol a klubtagságunk majdnem teljes létszám
mal képviseltette magát. Egy nagyon jó hangulatú, kellemes délutánt
töltöttünk együtt. Június 27én részt vettünk a város által szervezett
Kompérfesztiválon 18 fővel, ahol paprikás krumplit főztünk, virslit és

krumplit sütöttünk tárcsán, illetve Rázmánné Mariska néni sütött fi
nom krumplis pogácsát. Az elkészült ételeket megkóstoltattuk a ren
dezvényre látogatókkal. A zsűritől megkaptuk a legsokoldalúbb

csapatnak járó em
léklapot. Július 4én
kerti partit rendez
tünk Simon Sanyiék
szervezésében. Gu
lyáslevest főztek, il
letve páran sütöttek
süteményt. Jó han
gulatban telt a dél
után. Augusztus
20án Tokajban vol
tunk kirándulni 36
fővel a klubból, de a
48 fős autóbuszt si
került megtölteni kí
vülállókkal.
Augusztus 29én
Berekfürdőre hívtak
bennünket a XXV.
Országos Nyugdíjas
Találkozóra, ahol a

Nótakörünk nagy sikerrel szerepelt. Szeptember 12én Lecsófeszti
válon vettünk részt, ott különdíjasok lettünk, bográcsot és oklevelet
kaptunk. Október 3án Tiszaszentimrén lépett fel Nótakörünk a „Vi
dám Művek Fesztiválján”, délután pedig a városnapon szerepeltünk.
Október 10én Tiszafüredi Nyugdíjas Klub meghívásának tettünk ele
get, Idősek Világnapján voltunk, ahol a Nótakörünk is fellépett. De
cember 30án pedig a Lila Akácban elbúcsúztattuk az évet, a
klubtagjaink közül 43 fő vett részt a rendezvényen. A jó hangulatról
Burai János, a kitűnő ebédről pedig Szabó Peti gondoskodott. Ez év
február 27én ismét Tiszafüreden voltunk farsangolni. A rendezvény
ről a Főnix Tv is készített felvételt.
Ebben az évben is részt kívánunk venni a város által szervezett
gasztronómiai rendezvényeken, klubtalálkozókon és kirándulásokon.
Jelenlegi taglétszámunk 56 fő, de várunk mindenkit, aki szeretne tar
tozni egy jó hangulatú csapathoz, hiszen a klub alapvető feladata a
közös programok szervezése, az összetartozás erősítése. A Nótakör
minden csütörtökön 16 órától tartja próbáit az Abádi Benedek Műve
lődési Házban, ott megtalálhatók a vezetőségi tagok is. Ha szeretnék
felvenni a kapcsolatot klubunkkal keressenek bennünket! Örömmel
várjuk kedves nyugdíjas társainkat!

Bemutatkozik a Derűs Alkonyat Nyugdíjas Klub

Jó hangulat, közös programok, kirándulások

Kocsis Jánosné
klubvezető
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Miért lett erdész, és miért épp Abádszalókon kezdett el dolgozni?
 A szüleim rendszeres erdőjárók voltak és minket, gyerekeket is min
dig vittek magukkal. Így én is jártam velük kirándulni, volt hogy sát
rakban éjszakáztunk kinn az erdőn. Mivel az édesapám természetrajz
tanár volt ezért az erdő és annak élővilága már gyerekkoromban
megfogott. Aztán amikor 1956ban erdésztechnikus lettem, akkor hi
vatalból a minisztérium Abádszalókra helyezett, mert azidőtájt kevés
volt itt a szakképesített erdész.

 Mit tart a legfontosabb munkáinak a környékünkön?
 Szakmai életem során a legfontosabb feladatok az erdőtelepítések
voltak. Több ezer hektárnyi erdő telepítésében gondozásában neve
lésében és a vágásérett fák kitermelésében vettem részt.
 Ezeknek az erdősítéseknek a nagy része a Nagy  Kunságban és
Heves megyében történtek. Elsősorban Abádszalókon , Tiszader
zsen, Tiszaburán, Kunhegyesen, Kenderesen, Tiszabőn és Tisza
gyendán, Kisújszáláson, Karcagon, Kiskörén, Tiszanánán és Sarud

környékén telepítettünk kisebbnagyobb erdőket. Ezek nagy része a
Tisza árterületén található, de külső mezőgazdasági területeket is er
dősítettünk. Főleg nyárasokat, amelyeket az idén már másodszor ter
melünk ki. A tölgyes erdők pedig már 5060 évesek.

 Az erdőgazdálkodáson kivül foglalkozik még valamilyen természeti
fejlesztéssel?
 Az erdészek az erdő élővilágáért az erdő életközösségéért felelősek
és ehhez sok minden más is tartozik. Nem csak az erdő gondozása
hanem az erdészeti szakiskolások ismereteinek bővítése, a fásítá
sok tervezése és kivitelezése, az erdőtulajdonosok ügyesbajos dol
gainak intézése és érdekképviselete az erdőszövetségben.
Mindezek mellett a városban hosszú ideje a választási bizottság tag
jaként dolgozom. Amikor a Tiszató létrejött igen nagyszabású parko
sítási munkákat végeztünk. Ezt megelőzően a Keserű városrészt
fásítottuk és miután a belvíz miatt kipusztult, 10 évvel ezelőtt újra te
lepítettük ott a fákat. Ez a terület jelenleg a város gondozása alatt áll.

 Rengeteg pályázatot írnak ki mostanában erdőtelepítésre. Mit gon
dol ezekről?
 Ezeket a pályázatokat az EU és a magyar állam finanszírozza. Le
hetőség van erdőtelepítésre, erdő nevelésre és mezőgazdasági terü
leteken fásításra. Rendkívül nagy jelentőségűnek tartom, mert így
azokon a területeken ahol a mezőgazdasági termelés nem elég kifi
zetődő, ott a tulajdonosok erdőtelepítést kezdeményezhetnek a ter
mészet javítására. Így ahol csak tudjuk szervezzük a fásításokat.
 2006tól a mai napig több mint 2000 hektár új erdőt telepítettünk, s
ezek nagyrésze pályázati pénzekből lett finanszírozva.

 Mit jelent Önnek ez a díj?
 Ez egy fantasztikus elismerés számomra, hisz az ország közvéle
ménye juttatott be a döntőbe, majd egy erdészeti szakbizottság dön
tött a három döntős közül a javamra. Egy ilyen megméretettésben az
elsőnek lenni úgy gondolom, hogy igazán nagy kitüntetés és ezt a
díjat így is értékelem.

Az Év Agrárembere: Répászky Miklós

A z e r d ő j á r ó

Szendrei Beatrix

Az Év Agrárembere Díj megszerzéséért 2015 decemberében került a három legjobb közé az erdészeti – va
dászati kategóriában az évtizedek óta Abádszalókon tevékenykedő Répászky Miklós, aki egész életében
erdészvadászként dolgozott és hivatásának tekinti az erdő élővilágának védelmét. Február elején vehette
át a győztesnek járó elismerést ünnepélyes keretek között. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele.

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével
egyre többen választanak szabadtéri progra
mot és tevékenységet. Ennek során fokozot
tabb figyelmet kell fordítani a szabadban
keletkező tüzek megelőzésére.. A szabadtéri
tüzesetek keletkezésének a fő oka az emberi
gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg
a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a
biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűz
megelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.)
Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet,
illetve a növénytermesztéssel összefüggés
ben keletkezett, vagy kerti hulladék szabad
téri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály
– pl. növény egészségügyi okból hatósági
engedély beszerzése mellett megengedi.

Avar és kerti hulladék égetését csak az adott
település önkormányzata engedélyezheti ren
deletében, de ebben az esetben is csak a
rendeletben meghatározott helyen, napokon
és módon szabad. Külterületi ingatlanok ese
tében, amennyiben az égetést jogszabály
megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a
tűzvédelmi hatósággal ( irányított égetés). To
vábbra is megengedett a kerti grillezés és a
tűzön történő sütésfőzés a tűz állandó fel
ügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Orszá
gos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
( XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogsza
bálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányá
ban végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az

önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság
és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kap
csolatos további információkért keresse fel a
katasztrófavédelem oldalait ( http://www.ka
tasztrofavedelem.hu, http://www.jasz.kataszt
rofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóság honlapját ( http://erdotuz.hu/kez
dolap/). Az Országos Tűzmegelőzési Bizott
ság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken
tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/in
dex2.php?pageid=press_video_index2&
vid=39
A helyi tűzoltóság elérhetősége: 0659355
513

Előzzük meg az erdő- és szabadtéri tüzeket!

Kormos Attila a tűzoltóság parancsnoka



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK XX. évf. 2. szám • 201 6. március-ápril is1 4

Gulácsi Károly nemcsak Abád
szalókon, hanem távolabb is is
mert. Nem véletlenül, ugyanis
Horty Miklós  és Mária Terézia
idejéből származó gyűjteménye
messze földön híres.

 Mióta foglalkozik az érmék, használati tár
gyak gyűjtésével? – tettem fel neki a kérdést,
amikor bekopogtattam hozzá

 Már 20 éve foglalatoskodom e ritkaságok
beszerzésével, mivel fontosnak tartom, hogy
magángyűjteményem minél részletesebb és
értékésebb legyen – válaszolta, majd így
folytatta.

 Tudja, gyerekkoromban egy tanyán éltünk a
szüleimmel, és a padláson találtam néhány
régi pénzt ami felkeltette az érdeklődésemet.

Aztán el kezdtem hobbi szinten gyűjteni eze
ket de természetesen akkor még nem volt
meg bennem az a kitartás és komolyság,
hogy ne hagyjam el, illetve ne herdáljam el

az egészet. Komolyabb gyűjtésbe – mint em
lítettem  csak két évtizede kezdtem miután
betegségem miatt nem tudtam többé komo
lyabb fizikai munkát végezni . Egyszerű hob
binak indult, de mára már komoly
szenvedéllyé nőtte ki magát.

Milyen mennyiségben találhatóak érmék a
gyűjteményében?

 Jelenleg 5 mappányi régi pénzzel rendelke
zem, többek közt papír formában :Kossuth
Bankó, Korona, Fillér, a Tanács Köztársaság

által kiadott 1919 ben forgalomba helyezett
133 napig forgalomban lévő pénz egyike, a
Vöröshadsereg által kiadott pénz minden

címlete,adópengő, pengő, részvénypapírok
és váltók, kötelezvények. Végül és nem utol
só sorban a Forint, melyből a legértékesebb
darab a gyüjteményemben a kék 100 as.

Fém pénzekből jelenleg 3 mappányi van leg
többjük Mária Terézia korából származik, tu
lajdonomban áll még egy régi római érme,
más nemzetek régi kiadott fizető eszközei és
természetesen a régi fillér és forint érme vál
tozata.

Ön szerint mennyit ér a gyűjteménye?

 Nem foglalkozom ezzel, mivel nekem a
gyűjtés élménye a fontos. A gyűjteményem
azon darabjait szoktam árusítani amiből több
van, vagy nem annyira értékesek.

 Több történelmi tárgyat láttam az udvará
ban.

 Nem véletlenül. Büszke is vagyok a Mária
Terézia korabeli használati tárgyaimra vagy
épp az I. Világháborús emlékeimre többek
között a trombitára vagy épp a Dávid csilla
gos üvegeimre. Rendelkezem még néhány
darab lőszerrel és lőszertartóval akkoriból és
néhány régi képeslappal és festménnyel
Hortyról.

 Tudja számomra a gyűjtés egyfajta szenve
dély mely megfizethetetlen és semmiért sem
cserélném el. Soha nem értékesíteném a tel
jes gyűjteményt mert a legtöbbhöz szemé
lyes emlék fűz.

 Az épület is különleges amiben tárolja a
gyűjteményét.

 Valóban. Itt régen egy hangyabolt volt, amit
megvettünk, átrendeztünk és otthonossá tet
tük a család számára. Látja itt a téglán – mu
tatja – még az Abád felírat olvasható Ebben
a házban a gyűjteményemet biztonságosan
kezelhetem, mivel véleményem szerint a
múltat hűen csak egy múltbéli helyen lehet
tisztelettel tárolni, és megőrizni.

GulácsiKároly, a szenvedélyesmagángyűjtő

M e s é l a m ú l t

Szendrei Beatrix
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A n y a k ö n y v i h í r e k
2016. február 23-tól – 2016. április 19-ig

SZÜLETETT:

ELHUNYTAK:

Kapocsi Ferencné Kalicz Ilona
Tarkó László
Kessler Ernst Rudolf
Juhász Istvánné Szakács Mária
Majercsik Zoltán
Kakó Imre
Gál Antalné Fekete Ilona
Balog Sándor
Bajzát Imre
Kövér Ferenc
Kun Károly
Czicze Jánosné Bencsku Erzsébet
Szűcs Mihály

Benedek Csaba és Török Tünde:
Hajdu László és Berta Katalin:
Turai Roland és Dull Melinda
Somodi Zoltán József és Csonka Beáta:
Ötvös Csaba és Kovács Margit:

Jázmin Csenge
László Nándor

Jázmin Ivett
Zádor

Ivett

59
27
63
74
57
86
90
64
72
79
78
87
77

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

Molnár Hédi Edina és Szabó Ferenc

A 2015/2016os bajnoki évadban két csapattal képviseltetjük ma
gunkat a megyei labdarúgó bajnokságban. A felnőtt csapatunk a
megyei III. osztály küzdelmeiben szerepel Vona Ferenc játékos
edző vezetésével, míg az U19es csapatunk Darvas László edző
irányításával az U19es bajnokság 5. csoportjában focizik. Mindkét
csapatunk a saját bajnoksága középmezőnyéhez tartozik és abád
szalóki fiatalokból szerveződik. Nagy eredménynek könyveljük el,
hogy több abádszalóki fiatal hazatért és abádszalóki színekben fut
ballozik. Sajnos egyelőre még kevesen látogatják csapataink hazai
mérkőzéseit, de bízunk benne, hogy szurkolóink visszatérnek, és
együtt buzdítjuk győzelemre a helyi fiataljainkat.

Hazai mérkőzéseink időpontjai:
Felnőtt:

 04. 23. 16:00 AbádszalókTiszaszőlős
 05. 07. 16:30 AbádszalókKunmadaras
 05. 21. 17:00 AbádszalókJászladány

U19:
 05. 01. 16:00 AbádszalókKenderes

 05. 15. 10:00 AbádszalókTiszaszőlős
 05. 29. 10:00 AbádszalókKunmadaras

Hírek a labdarúgó csapatainkról

Dr. Pásztor István Zoltán
(SE elnök)

1 0.00 Megnyitó
1 0.1 5 Nevezett torták és grillázstorták kiállítása
1 0.30 Tortadíszítő verseny (Téma: Olimpia)
1 1 .00 Torták szakmai zsűrizése
1 1 .00 Cukorágyú a gyerekeknek

(óránként)
1 1 .1 5 Népi játék bemutató
1 1 .1 5 Aszfalt torta rajzverseny
1 2.00 Torták kóstolója
1 3.30 Eredményhirdetés
1 4.00 Pünkösdi királyválasztás, lovas vetélkedő

Csikósok hagyományőrző virtusa
(kendőtépés, tűzugratás, kariká-
sozás)

1 6.00 Tombolasorsolás
1 7.00 Amadeus zenekar koncertje

Egész nap hagyományőrző, frissen sütött sütemények
bemutatója, kóstolója valamint cukrászati eszközök vá-
sára várja a kedves vendégeket, valamint csúszda, ugráló
vár és kézműves foglalkozások a gyermekeket.

Kóstolójegy: 200 Ft
Info: tiszatotortaja@gmail.com

I I . Tisza-tó Tortája
Pünkösdi királyválasztás 201 6.

Abádszalók, Füzes Camping
201 6.05.1 5.

Abádszalókon több helyen is elfogadják már a Green Pass
utalványt, melynek célja, hogy a pénzspórolás és pénzkereset ne
legyen álom többé, illetve a vásárlásokat a lehető legkedvezőbbé
tegye az utalványok segítségével. Csatlakozz hozzánk te is
elfogadóhelyként így növelve a törzsvásárlóidat!

Helyek, ahol ezzel az utalvánnyal vásárolhatunk:
Tiszattó Strand, Füzes Kemping, Aquarium Étterem és Vendég
ház, Hús és Hentesáru Bolt, Vadász Pizzasütöde, Katalin Vendég
ház, Rausz Károlyné, Lilaakác Kisvendéglő, AlkuszLak Ház,
HorváthKert Étterem, Nosztalgia Ajándékbolt, Holdfény Vendég
ház, PÖTTÖMKE Százforintos, Mini ABC

Infó: 0630/5055725 vagy www.greenpass.pro

Eljutott városunkba is egy új utalvány

Green Pass!
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