
A Magyar Patrióták Közössége 
még 2018 februárjában kezdemé-
nyezte az illetékes Nemzeti Em-
lékhely- és Kegyeleti Bizottság-
nál az abasári királyi- és egyházi 
központ történelmi emlékhellyé 
nyilvánítását, melyet 2018 októ-
berében el is nyert Abasár.

Így lett településünk az 52. (más forrá-
sok szerint az 55.) Történelmi Emlékhely 
Magyarországon. 2021. szeptember 2-án 
felavattuk a Történelmi Emlékhelyet jelö-
lő emlékoszlopot a gyógyszertár előtti kis 
téren. A tér kialakítása, tervezése, egyes 
elemek megjelenítése a Nemzeti Örökség 
Intézete közreműködésével zajlott. Külön 
köszönjük az Erőss Út Kft.-nek, hogy a 
történelmi emlékhelyet jelző oszlop kör-
nyezetét elképzeléseink szerint határidőre 
megvalósította, s a sztélé méltó helyre ke-
rült.

Az emlékoszlop mögött felállított zász-
lórúdra az erre az eseményre készült, Aba 
Sámuel korából feltárt jelképeket megjele-
nítő zászlót vontunk fel, ezzel hívva fel az 
itt lakók és idelátogatók figyelmét a közeli 
Királyi Központra. 

- A keresztény magyar állam harmadik 
uralkodójának nemzetségfői, majd később 
királyi központja, illetve az általa 1042-
ben alapított Bencés-monostor nemzeti 
örökségünk egyik meghatározó pontja.

A Nemzeti Örökség Intézete gondozá-
sában felavatott sztélé az utókor számára 
hirdeti, hogy ez a Heves megyei község 
ezer esztendeje keresztény, magyar királyt 
adott a hazának – értékelt az ünnepséget 
követően Kásler Miklós, aki az esemény 
fővédnöke volt, és részt vett az avatáson is. 

- Számomra az abasári ásatás azért fon-
tos, hogy tisztázza a nyitott kérdéseket az 
államalapítást megelőző évszázad magyar 
történelmében, s az eredettudatunk igény-
li a választ. Meg kell értenünk őseink ezer-
éves gondolatait, melyeket megszűrt az 

KIRÁLYI KÖZPONT, 
TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY

ABASÁRI
XLII. évfolyam 1. szám 2021. DECEMBER

Abasár Községi Önkormányzat időszakos tájékoztató kiadványa
ÜNNEP

H Í R E K



2021. DECEMBER

g 2

XLII. évfolyam 1. szám ABASÁRI HÍREK
idő, és csak az értékes maradt fenn belőlük 
– mondta, majd fontosnak nevezte a feltá-
rásokat, mert azokból újabb adatok derül-
hetnek ki a Magyar Nagyfejedelemségről 
és választ adhatnak a magyarság eredettu-
datának néhány fontos kérdésére is.

Kazsu Attila, Abasár polgármestere örö-

mének adott hangot, hogy a község olyan 
településekkel került történelmileg egy 
rangra, mint Székesfehérvár, Esztergom és 
Budapest.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Inté-
zete főigazgatója elmondta: a történelmi 
emlékhelyek nemcsak nemzeti, hanem fe-

lekezeti, regionális, vagy kisebbségi szem-
pontból is kiemelkedő helyszínek.  Vizi 
László Tamás, a Magyarságkutató Intézet 
tudományos főigazgató-helyettese szerint 
a továbbiakban sem áll meg a kutatás, a 
kolostor újjászületik majd. Harrach Péter, 
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizott-
ság elnöke beszédében kiemelte, emléke-
zetpolitikára van szükség, mert a nemzet 
a múlt, a jelen és a jövő magyarjainak 
közössége. Felelősséggel továbbadni a vi-
lágunkat a jövő generációinak csak a meg-
értett ősök segítségével lehet.

Megújulóban a tiszti lakótelep
ÖNKORMÁNYZAT

Az elmúlt 2 évben 3 alkalommal nyújtott 
be önkormányzatunk útfelújítási pályáza-
tot a tiszti lakótelep útjának rendbetételére. 
Idén végre nyertünk, és a nyertes pályázat 
jóvoltából meg is kezdődtek a munkála-
tok. A Magyar Falu Program támogatásá-
val, hazai forrásból út-, és parkolófelújítás 
indult, a lakótelepen élő családok életét 
téve kényelmesebbé. Az önkormányzat az 
érintett útszakaszok alatt futó közműveze-
tékeket is modernebbre cserélte önerőből.

Köszönjük az ott élők türelmét a felújí-
tással járó kellemetlenségek tűrésében, 
és reméljük a végeredmény hosszú távú, 
és sok-sok évre várhatóan feledteti az 
átmeneti nehézségeket. Az alapvetően 
zökkenőmentes munkavégzést nagyban 

segítette a közös képviselőkkel kialakított 
jó munkakapcsolat, köszönjük közremű-
ködésüket a lakossági jelzések továbbítá-
sában, és az építkezéssel kapcsolatos koor-
dinációs feladatok ellátásában.

A munkálatok során fény derült az évti-
zedes esővíz-elvezetési gondokra is, ame-
lyekről polgármester és alpolgármester úr 
számos egyeztetést folytatott le a lakosság 
képviselőivel.

A tereprendezés és a környezet csinosításá-
nak jegyében az országfásítási programban 
elnyert facsemetékből 5 hársfát terveztünk 
itt elültetni, ám még az ilyen kis lakóközös-
ség esetén is sok érdekütközést tapasztaltunk, 
ezért végül 3 fácska nyújtóztatja aprócska 
ágait a lakótelep földjében, és várja a tavaszt.

Pluszpénz az oviudvar 
fejlesztésére

Óvodai játszóudvarunk fejlesztésére 4,9 
millió forintot nyert Magyar Falu pályá-
zatunk. A világszintű építőipari árcuna-
mi a mi TOP-os bölcsődepályázatunkat 
is komoly anyagi kihívás elé állította. A 
kivitelezési munkálatok olyan mértékben 
drágultak meg, hogy az udvari játékeszkö-
zökre fordítható összeget teljes egészében 
be kellett áldozni a kivitelezésre. Így nem 
maradt elegendő pénz az udvari játékok 
kicserélésére, miközben az óvodai udvart 
teljes egészében érintette az építkezés. 
Azaz szinte az összes korábbi játékelemet 
fel kellett szedni, és magát a teret újragon-
dolni - ezért fontos a most megnyert pá-
lyázat. Mivel több hónapig tartaléklistán 
várakozott ez a pályázat, ezért időközben 
megkerestük egy ismert céget is a támo-
gatási kérelmünkkel, amely pozitív fogad-
tatásra lelt, így további 2 millió forinttal 
járultak hozzá a fejlesztéshez.
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AZ ÚJ TRAKTORRAL EGYÜTT LESZ MINDEN 

ESZKÖZ HADRAFOGHATÓ

RENDEZVÉNYTÁMOGATÁSRA IS 
NYERTÜNK PÉNZT

A nyár folyamán elindult a képviselő testü-
let egyik bizottsági tagjának vezetésével egy 
önszerveződő családi kerékpáros program. 
Ez a kis csapat – óvodás korú gyerekek, 
szüleik, nagyszüleik – együtt gurultak hét-
főnként 20 kilométereket, a környéket felfe-
dezve. Az iskolakezdés és a korai sötétedés 
miatt az őszi-téli program hétvégi kirán-
dulásokra változott. Ebben már szerepelt 
egy látogatás a Kőtengerhez, lesz fáklyás 

gerinctúra a Sárhegyen, tervezünk még az 
éjszakai túrához hasonlatos családi meg-
mozdulásokat is. Ez adta az ihletet a Ma-
gyar Falu Programhoz kapcsolódó újabb 
pályázatunkhoz: a Nemzeti Művelődési 
Intézetnél nyújtottuk be Kistelepülések tá-
mogatása - Önkormányzati rendezvények 
témában, ahol őszi és tavaszi szabadtéri 
sportnapokat, éjszakai túrát szervezünk az 
azóta elnyert egymillió forintos összegből.

Civil siker a Magyar 
Falu Programban

Az Együtt Abasárért Aba Sámuel Egye-
sület 2 millió forint támogatást nyert el 
a Magyar Falu Programban, mégpedig 
Civil közösségi tevékenységek és felté-
teleinek támogatása címen. A támoga-
tásból egy régen megálmodott recept-
könyv kiadását tervezik.

Elhozzuk a fényt
A falu még sötét részeit világítanánk be 
önerőből. Van több helyszín is, először 
az Almási úton és a Sport úton telepí-
tünk új villanyoszlopokat lámpatesttel, 
hogy a félelmetesen sötét kanyarokat 
megvilágítsuk, ezzel fokozva a lakosok 
biztonságérzetét.

Figyelem a 
házikedvenceken

A Magyar Falu Program felelős állattar-
tás támogatása programját (magyarul 
az ivartalanítási-oltási programját) is 
sikerrel pályáztuk meg, így közel más-
fél millió forintot nyertünk. A regiszt-
rált jelentkezők relatíve magas létszáma 
meghatározta a támogatás felhaszná-
lásának lehetőségét, így ivartalanításra 
(kutya-macska) és chipeltetésre (kutya) 
jut a keretből, míg az oltást és szállí-
tást saját költségén tudja a tulajdonos 
igénybe venni. A beavatkozásokat Dr. 
Eperjesi József végzi el gyöngyössoly-
mosi rendelőjében.

Kommunális eszköz beszerzésére is kap-
tunk a Magyar Falu Program tartaléklis-
táján 9 125 725 forintot, amiből traktort 
szeretnénk venni. A korábbi pályázatok-
kal sikerült már beszerezni különböző 
munkaeszközöket: hótolót, útjavító gréd-
ert, ágaprítót, szárzúzót, pótkocsit, így az 

új traktorral együtt lesz teljes a kép. Ezzel 
régi vágyunk teljesül hamarosan, hiszen a 
településünket érintő sok hónapok vagy 
akár évek óta húzódó felújítási és karban-
tartási feladat megoldását teszi lehetővé 
az év elején megvásárolt markológéppel 
kiegészülve.
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INTERJÚ

VIDÁMABB ÉS EMBERIBB LETT ABASÁR

Miben változott Ön szerint két év alatt 
Abasár?

Leginkább a település hangulatában, az 
emberi kapcsolatok milyenségében érzem 
a fő változást az elmúlt két évben. Sok 
visszajelzést kapunk a mindennapokban, 
rendezvényeinken, hivatali munkánk so-
rán, vagy az újonnan a településre költö-
zőktől, hogy vidámabb, emberibb Abasár. 
A korábban több intézményünknél, a hi-
vatalban, sokszor a mindennapok műkö-
dése során is érezhető feszélyező légkör 
végleg a múlté. Valami megállíthatatlanul 
elindult, amit civil gondolkodásnak nevez-
nék: a covid helyzet ellenére is kezdenek 
éledezni fontos törekvések, elképzelések. 
Sokan keresnek meg ötletekkel, tervekkel.

Mely fejlesztésekre, új eredményekre a 
legbüszkébb ma a falu vezetése?

Több feladat is van, ami régi elmaradáso-
kat orvosol: parkoló kialakítása az óvodá-
ba és a gyógyszertárhoz érkezők számára. 
A lakótelep évtizedek óta rossz állapotú 
belső útjának és parkolójának felújítása. 
A jelentős emberi munkaigénnyel járó fel-
adatok gépesítése és az ehhez kapcsolódó 
gép-, és eszközbeszerzések. Az évtizede-
ken keresztül csak tervezett királyi feltárás 
az elmúlt időszak legösszetettebb feladata 
volt, beleértve a lila ház megvásárlását. A 
Borsétány színvonalas kialakítására is úgy 
gondolom, hogy büszkék lehetünk.

Milyen az összhang a képviselő-testüle-
ten belül?

A képviselő-, és bizottsági testületeink 
összetétele szakmai szempontból tökéle-
tesnek mondható, jó az összhang, megvan 
a kellő segítség a hatékony munkavég-
zéshez, a felelős döntésekhez, a település 
előrelépéséhez. Úgy gondolom, hogy aki 
tenni akar a település érdekében, az aktí-
van részt vesz a testületi döntéshozatalok 
során. Bízom benne, hogy a ciklus végé-
ig fennmarad ez a közös gondolkodás, 
amely valójában gondoskodás, mégpedig 
a faluról való gondoskodás. 

Mit jelent Abasár számára a királyi ása-
tás beindulása?

Számomra a mai napig döbbenetes, hogy 
egy ezeréves magyar királyi sír megtalálá-
sának lehetősége a korábbi évtizedekben 
nem érte el azt az ingerküszöböt, hogy a 
feltárás megvalósulhasson, hogy eddig a 
lépcsőfokig eljussunk. Az elmúlt egy év-
ben feltárt közel 2000 négyzetméternyi 
történelmi örökség végleg beírja Abasár 
nevét a magyar történelemkönyvekbe, mi 
pedig részesei lehetünk ennek a nagy pil-
lanatnak, tele várakozással, hogy még mit 
rejt a föld. S ez az ásatás jóval túl mutat 
Abasár határain is, hiszen hazánk egyik 
legjelentősebb kora középkori feltárása 
zajlik a szemünk előtt. Mongol tudósok 
érdeklődtek a fejleményekről, a Magyar-
ságkutató Intézet és Makoldi Miklós kül-
földön is népszerűsíti a feltárást.

A családbarát beruházások is ugyanígy 
részei lehetnek a jövőnek. Miért fontos 
a település számára a bölcsődefejlesztés?

Az elmúlt évek emelkedő iránya állan-
dósulni látszik a gyermekek születésszáma 
szempontjából. A településünk megítélése 
is nagyon kedvező a letelepedési céllal in-
gatlant keresők körében, sőt, a covid idő-
szak alatt még erősödött is ez a folyamat. 
Nagyon fontos számunkra, hogy a fiatalok 
megtalálják az elképzelésüket Abasáron 
és ennek egyik kulcsa a megfelelő óvodai 
és iskolai háttér biztosítása.  A bölcsődei-
óvodai fejlesztésekkel lépést szeretnénk 
tartani a megemelkedett igényekkel. 

Hogyan debütált a Borsétány? Mennyire 
számít bevezetett rendezvényhelyszínnek?

Az önkormányzat saját forrásából megva-
lósított Borsétány már az első évben tökéle-
tesen megmutatta, hogy milyen kiváló hely-
színe lehet egy hangulatos rendezvénynek a 
királyi központ közelségével, a borospincék 
hangulatával. Az idei évben ide szervezett 
rendezvényekkel szerettünk volna a covid 
helyzet miatt nehéz helyzetbe került borá-
szoknak is kedvezni valamelyest.

Hogyan alakulnak a falu egyéb turiszti-
kai lehetőségei? 

A covid korlátozásai alkalmassá tettek 
sokakat arra, hogy más szemüvegen ke-
resztül tekintsenek Abasárra, s ráébred-
jenek, hogy micsoda természeti értékek 
veszik körbe. Ezen értékek bemutatása, a 
Mátra turisztikai vérkörzésébe való csatla-
koztatás megkezdődött. Az Aktív Magyar-
ország kezdeményezéseként a Mátra Aktív 
Turisztikai Stratégiájának fontos részeként 
Abasáron több turisztikai fejlesztés is meg-
határozásra került. Az egyik legfontosabb 
célkitűzésünk, hogy csatlakozni tudjon 
Abasár az országos kerékpárhálózathoz, ez 
két már bejelentett kerékpárutas szakasz 
találkozási pontjaként sikerül is rövidesen, 
a kormány támogatja, hogy Gyöngyös fe-
lől, illetve tovább Markaz felé is érintse a 
falut az útvonal: vagyis jöhetnek a kerék-
páros turisták. Emellett kilátópont, rek-
reációs park, futópálya és terepkerékpár 
útvonal, műfüves pálya kialakítása érdeké-
ben is elkezdtünk törekedni a kormányzat 
felé. S látjuk, hogy már ásatási állapotában 
is a jelentős turisztikai vonzerőt jelent az 
Aba Sámuel bencés monostor, sok tervünk 
van még ezzel kapcsolatosan is. És tovább-
ra is helyet adunk a Muzsikál az Erdő ren-
dezvénysorozatnak.

Melyek a legfontosabb, még hátralévő és 
megoldandó feladatok a ciklus végéig?

Régi és jelentős probléma orvosolása 
a járdák kialakítása a frekventált helye-
ken. Az ivóvíz-szennyezéssel kapcsolatos 
feladatok folytatása. A lakosság részéről 
jelentkező problémákat is folyamatosan 

Az ABASÁRI HÍREK friss száma jó alkalmat kínál a 2019 őszén meg-
választott képviselő-testület munkájának áttekintésére is. Az alábbi 
interjúban Kazsu Attila polgármester számol be az első két év fejtöré-
seiről, eredményeiről és a következő évek céljairól is.
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próbáljuk kezelni, ahogy a kapacitásunk 
engedi. Az Abasári Királyi Központ feltá-
rásának folytatása, a megfelelő bemutató-
környezet kialakítása. Kulcsfontosságú eh-
hez egy Abasár pályázatait és elképzeléseit 
értő és támogató kormányzati közvetítő, 
Horváth László országgyűlési képvise-
lő úr, aki külön figyelmet fordít a királyi 
örökséggel kapcsolatos tennivalókra. Sőt, 
büszkén mondhatom, hogy Kásler Miklós 
miniszter úr teljes támogatását is élvezi a 
falu ebben a kérdésben, ami ugyancsak 
nem mindennapi eredmény.

Mi kell ahhoz, hogy egy polgármester jól 
tudja végezni a munkáját? Mi a háttér? 
Hogyan zajlik a problémamegoldás, az 
ötletelés?

Elsősorban az elfogadó, támogató csalá-
di háttér a legfontosabb. Adott mellé egy 
szakmailag nagyon felkészült jegyző, egy 
végletekig precíz, műszaki szemléletű, nem 
mellesleg a gyermekkora óta az ásatással 
kelő és fekvő alpolgármester, egy a falu la-
kóinak ügyeit szívén viselő önkormányzati 
szakembergárda, és egy vidám hangulatú, 
kreatív, inspiráló munkakörnyezet. 

Folyamatosan és nagymértékben számít-
hatok az intézményvezetők, képviselők, bi-
zottsági tagok, civil szervezetek vezetőinek 
véleményére, szakmai tapasztalatukra. Kol-
légáim munkatapasztalata, ügy-, és hely-
ismerete, erőn felüli munkabírása nagyon 
sokat segít, s a lakosok, civil szervezetek, 
egyesületek részéről érkező kezdeményezé-
sekre is nyitottak vagyunk, ahogy ígértük.

Egyáltalán miért jó ma Abasár polgár-
mesterének lenni?

„Mert az, hogy itt élhetünk, Isten kegyel-
me és a gyermekeink után a legnagyobb 
áldás a sorstól.”

Öröm egy olyan település vezetőjének 
lenni, ahol reggel olyan gyönyörű pano-
ráma fogad, amihez más embernek bizony 
sokat kell utaznia. Ahol a településnek 
minden adottsága megvan, hogy békés, 
együttműködő, értékes és egymással szót 
értő emberekkel teli, élhető vidéki kis te-
lepülés legyen. Lehetőséget kaptunk, hogy 
a jövőt közösen formáljuk, s olyan Abasárt 
teremtsünk, amelyben a gyermekeink is 
megtalálják majd a boldogulásukat.

FZ

2019-ben az öröklött pályázatok egyike 
volt a polgármesteri hivatal épületének 
energetikai fejlesztése, a munka műszaki 
átadás-átvétele mellett az új vezetés fel-
adata lett a hiányzó dokumentációk és en-
gedélyek beszerzése. Lassan a végére 
érünk ennek a feladatnak.

Szintén az előző ciklusban előkészí-
tett, de már általunk beadott pályá-
zata egy kulturális és gasztronómiai 
jellegű rendezvénysorozat lebonyolí-
tása. Erre egy közel 10 millió forintos 
(28 000 euro) Via Carpatia-Interreg 
pályázatot nyújtottunk be 2019 de-
cemberében. Az eredetileg meg-
fogalmazott programok tényleges 
megszervezése mellett feladat volt az 
elnyert pályázat teljes tartalmának 
módosítása is részben reagálva a covid-
helyzetre, részben az ásatás rohamos fel-
virágzásának köszönhetően.

Az előző ciklusban lett kész a fogorvo-
si és a védőnői rendelő fejlesztése, de az 
elszámolást már a jelenlegi vezetőség ve-
zényelte le. A Magyar Falu Pályázatből a 
temető út burkolatának megújítása is egy 
az áthúzódó eredmények közül. Továbbá 
egy 12 elemes szabadtéri edzőteremre 
pályáztunk sikeresen 12 millió forint ér-
tékben, ennek megvalósulását a 2022-es 
évben várjuk.

Előreléptünk a vízszennyezés megoldá-
sában is, engedélyes tervek elkészítése, a 
Temető úti ingatlanok megvásárlása, hely-
rajzi számainak racionalizálása történt 
meg összesen csaknem 60 milliós támo-
gatásából, mellé több mint 24 millió fo-

rintból ivóvíz-hasznosítási terveket nyúj-
tottunk be. A tervek megvalósításához 
szükséges anyagi forrást a jövő évi TOP és 
KEHOP pályázatok biztosíthatják sikeres 
pályázat benyújtása és elbírálása esetén.

A ciklus elején 197 millió forintot nyer-
tünk a TOP programból bölcsődefejlesz-
tésre, jelenleg 75%-os készültségi fokon 
állunk, jövőre leszünk kész. Idén 3 millió 
forintos Miniszterelnökségi forrásból ér-
kezett az óvodába 6 laptop, egy vetítővá-
szon, egy projektor, és fedez három ki-
rándulást. Emellett 5 milliós támogatást 
kaptunk az óvodai játszóeszközök cseréjé-
re a Magyar Falu Programban, és további 
2 millió forintot egy ismert cégtől.

Csaknem 3 millió forint Magyar Fa-
lu-támogatásból fejlesztettük az orvosi 
rendelő bútorait és eszközeit. 11 millió 
forintért részesei lehetünk egy erőművi 
szénkivezetést tervező 9 éven át tartó LI-
FE-projektnek. 

A Kászonaltizzal közös testvértelepü-
lési programokra 2 milliót nyertünk, de 

a megvalósítást egyelőre a járvány el-
odázza. Másfél milliót nyertünk felelős 
állattartás-pályázaton az ivartalanításra, 
illetve 74 köbméternyi szociális tűzifára 
elegendő támogatást a belügyi tárcánál. 

Az Aba Király Patikával együttmű-
ködve, a Hungaropharma Zrt. anyagi 
támogatásával magaságyásokat te-
lepíthetünk az idősotthon kertjébe, 
hogy a lakók szabadidős elfoglaltsá-
gait szaporítsuk, és mentális, pszichés 
állapotuk karbantartását-javítását se-
gítsük.

Az Abasári Polgárőrséggel együtt-
működve 1,8 milliós segítséggel gréd-
ert és hótolót szerezhettünk be, továb-
bi 1,9 millióssal pótkocsit, hamarosan 
érkezik a Magyar Faluban 9 millió 

forint támogatással elnyert traktor is. 
Sporttéren 13 milliós TAO-forrás jutott 

egy kisbusz beszerzésére az ASE számára, 
és ~10 millió sportfelszerelésekre. To-
vábbi 27 milliós TAO-támogatásból az 
iskola udvarára, az iskola tanulói, a Bo-
zsik-programban résztvevők és az ASE 
sportolói számára műfüves futballpálya 
valósul meg. Az Abasári Aba Sámuel Ál-
talános Iskola egyhetes erdei iskolai prog-
ramok megvalósítására 850 ezer forintot 
kapott a Magyar Páneurópai Unió Egye-
sülettől. Az iskola alapítványát támogatja 
a Biotrans Kft. „Cseppet sem!” elnevezé-
sű használt sütőolajgyűjtő programja. A 
program részeként a 2 darab 240 literes 
gyűjtőt a Csaba Gyöngye élelmiszer bolt 
és a Saári Közösségi Ház előtt helyeztük 
el az év elején.

Az elmúlt két évben elvégzett munka mérlege
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KEVESEBB LEHET 
AZ ABASÁRON ÁTHALADÓ 
KŐSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ

Megkezdődött a vasúti kőátrakó építése 
Verpeléten. Elkészültével mérséklődhet 
a környék kőbányáiból a Tarna-mente és 
a Mátraalja felé tartó közúti kamionfor-
galom. Új vágány, rakodótér épül, térvi-
lágítás, biztosítóberendezések. Horváth 
László országgyűlési képviselő szerint jó 
remény van arra, hogy a tavaszra kész a 
kormánytámogatásból megvalósuló be-
ruházás. Kezdeményezésére május elején 
aláírásgyűjtés indult Kisnánán, Domosz-
lón, Markazon, Abasáron, illetve Tarna-
szentmárián, Verpeléten, Feldebrőn, Al-
debrőn, Tófalun, Kápolnán, Kompolton 
és Kálban. A cél az volt, hogy a kisnánai 
és recski kőbányákból a követ a Kál-Ká-
polna vasútállomásra szállító kamionok 
forgalmát korlátozzák. Állandó ugyanis 
a zaj- és porszennyezés, a gyorsan hajtó, 
40 tonnás járművek okozta rengés rom-
bolja az ingatlanokat és az utat, s nagy a 
balesetveszély.

Alig három hét alatt több mint ötezer 
aláírás gyűlt össze. Ezeket a honatya el-
juttatta a döntéshozókhoz, ennek ered-
ménye a beruházás.

HARMINC FACSEMETÉVEL ZÖLDEBBEK ÉS 
SZEBBEK A FALU KÖZTERÜLETEI

A Településfásítási Programban sikeresen 
pályáztunk 30 facsemetére. A csemetéket a 
Fő úti elbontott házak telkére (5 platán), a 
temetőbe (6 juhar) és az ásatás helyszínére 
szántuk eredetileg, de mivel az ásatás még 
nem tart a parkosítási fázisban, viszont a 

lakótelepi (3 hárs) útfelújítás elkészült, en-
gedélyt kértünk a helyszín kicserélésére. 
Emellett a játszótérre (1 juhar), a Kapásház 
udvarára (5 hárs), a Temető útra (3 juhar), a 
tisztiklub elé (4 platán és 1 juhar) és a sport-
pályára (2 hárs) is ültettünk fákat.

A boldogságot nem lehet
ajándékba kapni

A házasságnak az rendeltetése, hogy a szeretet, a szolgálat és a bol-
dogság helye legyen. A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, azt 
csak adni lehet – mondta Kazsu Attila polgármester ősszel, a tavaly 
vagy idén jubiláló házasok ünnepségén.

- Az Árvalányhaj Senior tánccsoportja, a 
Pillangó csoport apróságai az oviból, a lel-
kes iskolások a Zenebona Szakkörrel és a 
szavalókkal, Szarvas Gyuláné lebilincselő-
en érzékletes versmondása, a harsány ope-
rettműsor, Atya felemelő ünnepi gondola-
tai, a csodafinom torta, az örömkönnyek 
a szemekben, az ajándékok, és persze Misi 
Kálmán bácsi örökzöld harmonikadalla-
mai – azt hiszem, a házassági évfordulósok 

köszöntése így volt tökéletes. Még egyszer 
őszinte szívből gratulálok a jubiláló párok-
nak! Köszönjük, hogy felépítették, őrizték 
és átörökítették nekünk Abasárt – mi pe-
dig igyekszünk majd egy-két generáció 
múlva ugyanilyen felelősen továbbadni az 
utánunk születőknek. Kívánok sok mo-
solyt, a családdal töltött meghitt pillanato-
kat, még sok éven keresztül! - tette közzé 
közösségi oldalán a polgármester.
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Rémeket láttak Abasáron
Minden várakozást felülmúlt a Tökmenő-
Tökjó napra elkészült 20 darab faragott tök, a 
9 fajta tökös sütemény és az 5 darab óriástök, 
amelyek között ott volt Abasár legnagyobb 
töke is. Gyerekeket és felnőtteket egyaránt 
elszórakoztatott a „Rémisztő kastély”-han-
gulat, a maszkok, jelmezek, arcfestések, de 
volt tökös családi mozi, töklámpás cukorka-
keresés.

MONGOL KUTATÓK ABA SÁMUEL ÖRÖKSÉGÉNÉL
A Magyarságkutató Intézet munkatár-
sai kíséretében a Mongol Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézet szakemberei 
is megtekintették Aba Sámuel egykori 
királyi központja ásatásának helyszínét. 
A delegációval tartott Obrusánszky Bor-
bála, hazánk mongóliai nagykövete is. A 
jelenlegi feltáró munkálatok bemutatása 
mellett a magyarság hun eredetét kutató 
jövőbeli tervek is szóba kerültek
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Óvodai híreink

Az Abasári Napsugár Óvodában a 4 óvo-
dai csoport mellett 2 bölcsődei csoport is 
működik. Az óvodás gyermekek létszáma 
évről- évre növekszik: 75-82 fő között vál-
tozik, a bölcsődés gyerekek száma 12-14 
fő. Az intézményben szakmailag igényes, 
pedagógiailag jól képzett, azonos nevelési 
elveket valló nevelőtestület végzi a neve-
lő-oktató munkát. Pedagógiai tevékeny-
ségünk során arra törekszünk, hogy az 
óvodások, bölcsődések okos szeretetben, 
érzelmi biztonságban, sok szép élménnyel 
töltsék éveiket.

A nagycsoportos gyerekek részére dél-
utáni tehetséggondozó foglalkozásokat 
tartanak az intézmény óvodapedagógusai. 
Minden óvónő olyan foglalkozást tart a 
gyerekek, esetenként a szülők bevonásával, 
mely hozzá a legközelebb áll. Az óvodá-
ban a tehetséggondozás a tehetségígéretek 
megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztés 
egyénre szabott módjaival folytatódik. 

Valljuk: minden gyermek tehetséges va-
lamiben, ezt a tehetségét fel kell fedeznünk. 
Tehetséggondozó foglalkozásainkat a kör-
nyezet megismerésére nevelés, mozgás, 
matematika-logika, vizuális, és zenei terü-
leteken valósítjuk meg. Fontosnak tartjuk, 
hogy gyermekeink helyben kapják meg 
a legszükségesebb fejlesztéseket, segítve 
ezzel a szülőket. Ezek a foglalkozások: lo-
gopédia, gyógytestnevelés, szükség esetén 
sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése, 
hittan, jóga, TSMT torna és az előbb emlí-
tett tehetséggondozó foglalkozások.

Számos helyen kirándultunk, az óvoda 
alapítványa segítségével, vagy önkormány-
zati támogatással: Erdészeti Nyílt Napok 

Mátrafüreden, poroszlói Tisza-tavi Öko-
centrum, sástói kirándulások, kisnánai vár, 
Bari Tanya-Kisnána, Egri Dobó István Vár-
múzeum. A kirándulásokat múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokkal egészítettük ki. 

Pályázati forrásból sikerült bővíteni az 
infokommunikatív eszközeinket: laptopok-
kal, projektorral, asztali számítógéppel, ösz-
szesen 3  millió forint értékben. Az óvodai 
eszközök beszerzését a nevelési, képesség-
fejlesztési feladatok megvalósítása érde-
kében kiemelten kezeljük, csakúgy, mint a 
játéktár minőségi, mennyiségi fejlesztését, a 
mozgásfejlesztő tornaszerek tudatos kiegé-
szítését, az udvari játékok korszerűsítését, a 
tehetségműhelyek felszerelését, változatos 
ábrázoló eszközök beszerzését, a mese- és 
szakkönyvellátást, és az infokommunikáci-
ós eszközök oktatásban történő alkalmazá-
sát segítő eszközök bővítését, megújítását. 

Áprilisban kezdődtek el a munkák a 
Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP pályá-
zatból. Ezért a nyár folyamán az általános 
iskola épületébe költöztünk át, biztosítva a 

folyamatos óvodai nevelést, ellátást. A tan-
termekben rendeztünk be 1 játszós cso-
portszobát és 1 pihenőszobát. Az étkezés 
az iskola ebédlőjében történt. Az udvari 
játékokat és a legszükségesebb eszközö-
ket is átköltöztettük. Köszönjük az iskola 
vezetésének ezt a lehetőséget! A költözés-
ben segített a KHT, a nyári diákmunká-
sok, a közösségi szolgálatos fiatalok, me-
lyet ezúton is köszönünk! Az óvoda belső 
felújítási munkái miatt még szeptember 
elején az IKSZT nagytermében kezdtük 
a nevelési évet, aztán költöztünk visz-
sza az óvoda épületébe. A csoportszobák, 
helyiségek takarítását az óvoda, bölcsőde 
valamennyi dolgozója végezte. Köszönjük 
a szülőknek a türelmet, megértést, támo-
gatást! A munkák folyamatosan zajlanak 
még: 2 bölcsődei csoportszoba készül a 
hozzá tartozó, törvényben meghatározott 
helyiségekkel. A helyiségek bútorzata, fel-
szerelései, eszközei beszerzés alatt állnak. 
Számos eszközünk már megvan, hiszen 
működik az intézményben családi bölcső-
de. Tornaszoba, öltöző, szertár, játéktároló 
helyiség, ezekkel bővül az intézmény. Je-
lentős mértékben megújul a bölcsőde és az 
óvoda játszóudvara is. Utóbbira a Magyar 
Falu Programban pályázott sikeresen az 
önkormányzat, 4,9 millió forint értékben. 
Az eszközök telepítése elkezdődött.

Több hasznos építmény készült önkor-
mányzati, szülői, vagy alapítványi támoga-
tással is el az elmúlt 1-2 évben: négy ker-
tészkedésre alkalmas magaságyás, lemez 
kerti tároló, műfüves sportpálya. Érkeztek 
olyan eszközök is, melyek hozzájárulnak a 
dajkai napi munkavégzéshez, a gyerekek 
gondozáshoz és már nagy szüksége volt rá 
az intézménynek: mosógép, vasalóállvány 
vasalóval, szárítókkal, ózongenerátor, por-
szívók, konyhai, takarítási, kertgondozási 
eszközök. Munkaruha, cafetéria juttatás 
jár az óvoda valamennyi dolgozójának. 

Munkánkat az önkormányzaton túl, civil 
szervezetek, alapítványok is támogatják, 
melyet ezúton is köszönünk: Ajándékdo-
boz Alapítvány, Együtt Abasárért Hagyo-
mányőrző Tagozat, Abasári Múzeum Úti 
Óvodásokért Alapítvány. 

Kobziné Pelle Beáta, 
intézményvezető

CSICSERGŐ
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NÉPSZERŰ VOLT AZ ÁRPÁD-KORI TELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA
Gyöngyössolymosra várták a környék 

Árpád-kori településeit, így Abasárt is 
vendégül. Abasár, Feldebrő, Pálosvörös-
mart, Gyöngyöspata és a házigazda Gyön-
gyössolymos mutatkozott be, az előadók 
között településünk képviseletében Kazsu 
Attila polgármester szerepelt. Makoldi 
Miklós, a Magyarságkutató Intézet Régé-
szeti Központjának vezetője is az abasári 
ásatásról számolt be, míg Magyari Klára 

történelemtanár Aba Sámuelről, első vá-
lasztott királyunkról tartott előadást. 

Az Árpád-kori települések múltjának 
felidézése, a solymász- és történelmi íjász-
bemutató mellett az érdeklődők előadáso-
kon ismerkedhettek meg a korabeli vise-
letekkel, a mátrai borokkal és a tájjellegű 
ételekkel. A rendezvény első napján az Ár-
valányhaj Tánccsoport is fellépett a híres 
üveges táncával.

Ásatás, sztélé, jó beszélgetések, nagy találkozások: 
mozgalmas napot zártunk a Honvéd Baráti Körrel.

Újból elismerésekkel távoztak a Heves 
Megyei Tűzoltóversenyről az abasári ön-
kéntes lánglovagok. Rendszeresen részt 
vesznek megyei, országos versenyeken, 
sőt, már a Tűzoltó Olimpiára is kijutottak.

- A Heves Megyei Tűzoltóversenyen 
idén két számban, a hagyományos vi-
zes versenyszámban és egy nemzetközi 
szabvány szerinti CTIF versenyszámban 
is indultak csapataink Dinnyésháton. Az 
előbbi versenyen két férficsapatunk első 
és második, az induló női csapatunk pe-
dig szintén első helyezést érdemelt. Na-
gyon büszkék vagyunk rájuk! - tájékoz-
tatott Füzy Andrea elnök.

Forrás: kekesonline

TOVÁBB GYŰJTIK A DÍJAKAT AZ 
ABASÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK



2021. DECEMBER

g 10

XLII. évfolyam 1. szám ABASÁRI HÍREK
ERDEI ISKOLAI HÉT

Kőtenger, katonák, kisvonat
Egy igazán mozgalmas szeptemberi hetet 
tudhatnak maguk mögött az iskolások: 
hétfőn látogatást tettek az ásatáson Makol-
di Miklós vezetésével – külön csoportban 
az alsósok és a felsősök -, majd Aba Béla 
"Egy kis történelem" című előadását hall-
gatták meg az iskolában. Aba Béla annak a 
Magyar Páneurópai Unió Egyesületnek az 
elnöke, amelynek ezt a tartalmas és hangu-
latos erdei iskolai hetet köszönhetjük!

A második napon a Szalajka-házhoz kis-
vonatozott fel az iskola apraja-nagyja, itt 
a Mátrai Farkasok tanították és szórakoz-
tatták a gyerekeket – megismerkedtek az 
íjazás-nyilazás mesterségével, a védekezés 

és a harc eszközeivel, a rovásírással, az vi-
seletekkel. Köszönjük nekik az izgalmas 
napot!

A harmadik napon 2 csoportra váltak a 
tanulók: 18 diák a kőtengerhez látogatott 
el Kazsu Attila vezetésével, a többieknek 
pedig Bóta Gergely, a Magyar Honvédség 
egri székhelyű, 60. területvédelmi zászló-
aljának főtörzsőrmestere és csapata mutat-
ta meg, egyszerre több állomáson, a kato-
naság néhány érdekes szeletét. 

A negyedik nap olyan hosszúra sikere-
dett néhány felsősnek, hogy csak pénteken 
ért véget.

Iga' bá' és a polgármester felügyelete mel-

lett megszálltak ugyanis a Szálas erdészház 
udvarán, ahonnan csak a délelőtti órákban 
érkeztek vissza az iskolába. Gyalog. Éjjel 
szarvasbőgést hallgattak.

Napközben a mátrafüredi Harkály ház-
ban vezették végig az összes osztályt, utá-
na az örök kedvenc: a játszótér és a patak 
jött.

A zárónapi programot elmosta az eső, 
így a Szent Annához tervezett madárgyű-
rűzés helyett az iskolában szórakoztak a 
gyerekek. Köszönjük a Magyar Madárta-
ni Egyesület gyöngyösi szakembereinek a 
közreműködést az előkészületekben, leg-
közelebb száraz időt rendelünk!

Csak két helyen volt a megyében hon-
védelmi tábor a nyár folyamán, Rózsa-
szentmártonban és Abasáron. Az abasári 
táborban fülsüketítő ágyúlövéseket hall-
hattak, középkori harcmódokķal és fegy-
verbemutatóval ismerkedhettek, és min-
den járműre fel vagy be lehetett mászni. 

A tábor lakói meglátogatták a királyi 
palota feltárási területét, majd hűsöltek 
egy jót az emlékpince járataiban is. A 
honvédelmi tábor lakói vadászpilótaként 
emelkedtek a felhők fölé a virtuális tér-
ben, a HM Zrínyi Nonprofit Kft. mobil 
médiakamionja hozta el a repülés élmé-

nyét a gyerekeknek. Egy nyílt napot is 
beiktattak a programba, amikor bárki be-
tekinthetett a történésekbe. A tábor hely-
színéül szolgáló általános iskola területét 
az abasári önkormányzat ingyenesen bo-
csátotta rendelkezésre.

VADÁSZREPÜLŐVEL IS LEHETETT SZÁRNYALNI A HONVÉDELMI TÁBORBAN
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TÖBB, MINT HARMINC ESZTENDŐNYI KÖZÖS ÉS TISZTA HANG
Az Aba Sámuel Honvéd Hagyomány-

őrző Történelmi Daloskör több, mint 30 
éve alakult Kámán Árpád vezetésével. Az 
egyetlen kulturális csoport falunk tör-
ténetében, amelynek működése elérte a 
30 évet. A kórus – úgynevezett – “temp-
lombajárókból” jött létre 1990-ben, kb. 60 
fővel, majd részt vettek 1991-ben az Aba-
sáron és Pálosvörösmarton felállított Hősi 
Emlékművek felavatásának ünnepségén. 
A kórus az ország egyetlen specializált 
dalköre lett, amely történelmi, háborús és 
katonadalokat énekelt. 1994-ben született 
meg a Katonadal Fesztivál ötlete, amely 
1995-ben elindult, és vele egy országos 
mozgalom is, amely végül népzenei Guin-
ness-rekordhoz vezetett a résztvevő együt-
tesek tekintetében. Sok száz meghívás során Heves megye 

50 városában és falujában, ezenkívül még 
13 megyében szerepeltünk egyszer vagy 
többször. Sokat köszönhetek Waszlavik 
Gazember Lászlónak, aki védnökünk, 
harmonikás kísérőnk és stúdiósunk, Gi-
dófalvy Attilának (Beatrice, Karthágó), aki 
személyesen járt le Abasárra velünk gya-
korolni. A Karthágó együttest 2006-ban 

módomban volt otthonomban is megven-
dégelni. Elsősorban azonban Nagy Feró-
nak (fesztiválvédnök, Abasár Díszpolgára) 
tartozom köszönettel, aki zenei tanácsok-
kal segített, inspirált és minden hívásomra 
a Fesztiválok alkalmával is eljött Abasárra 
ingyen, emberbaráti szeretetből.  

Kámán Árpád kórusvezető

FOGADJ ÖRÖKBE 
EGY PADOT! 

Rendkívül népszerűek és sok embert 
vonzanak a Sárhegyen található pihenő-, 
és kilátóhelyeken elhelyezett pihenőesz-
közök, amelyek az elmúlt években igen 
viharvert állapotba kerültek. 

Az önkormányzat elkezdi ezen padok, 
asztalok cseréjét és új helyeken is terve-
zünk telepíteni ilyen kényelmi eszközö-
ket. Emellett szeretnénk a lelkes önkén-
teseket arra ösztönözni, hogy alakítsanak 
ki ők is ilyen padokat, asztalokat, vagy 
fogadjanak örökbe. Gondozzák környe-
zetüket, legyenek névadói a pihenőhe-
lyeknek. 

A FŐEGYHÁZMEGYE BÜSZKESÉGEI
Az abasári Karitász Csoport az Egyház-

megyei Karitász Találkozón járt Kazinc-
barcikán. A Katolikus Karitász alapításá-
nak 90., újjáalapításának 30. évfordulóját 
ünnepelték. Ternyák Csaba érsek szerint 
a karitász munkatársai az Úr munkatár-
sai abban, hogy le tudjanak törölni az 
emberek szeméről minden könnyet. Be-

szélt arról is, hogy két világ van, a látható, 
amelyben élünk, és a láthatatlan, az Isten, 
az angyalok, és az üdvözült lelkek országa, 
és bár nagyon sok ember úgy él, mintha 
csak a látható létezne, nagy igény van a 
másik világra. Az érsek a főegyházmegye 
büszkeségeinek nevezte a karitász munka-
társakat.

KARITÁSZ
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Valószínűleg közületek már sokan ismer-
nek: Fülöp-Sallai Bea vagyok, barátaim-
nak Pöti, az abasári cukrászda megál-
modója és megvalósítója. A sütés-főzés 
szeretetét nagymamámtól tanultam. Ami-
kor otthon voltam gyesen a gyerekeimmel 
és volt némi szabadidőm, szakkönyvek ol-
vasásával szórakoztattam magam. Ez újra 
fellelkesített, hogy magam süssek a gyere-
keknek kalácsot, kakaós csigát. A gyerekek 
szülinapjai és az éppen aktuális mesehősei 
rátereltek erre az útra és szerelem lett a 
torták készítése.

Igyekeztem továbbképezni magam, és 
gyakoroltam, a családnak, barátoknak 
sütöttem. Hamarosan a barátok barátai is 
megkértek, hogy készítsem én a szülinapi 
tortájukat. Hamar betelt a naptár.

Időközben elkezdtem egy cukrászkép-
zést is Budapesten, amit nagyon élveztem 
és sikeresen elvégeztem. Mestercukrászok 
mellett igyekeztem megtanulni mind a ha-
gyományos, mind a modern irányzatokat. 
Éreztem, hogy megtaláltam a hivatásom. 
(Előzőleg fogtechnikusként, fogászati asz-
szisztensként dolgoztam.)

A vírus miatt kicsit lelassult minden, 
de már kerestem a lehetőségeket, hogy 
hol tudnám folytatni a tortákkal való va-
rázslást, mert kicsi konyhámat eléggé ki-
nőttem. Egy kis tortaműhelyben gondol-

kodtam a garázsban, de ekkor lehetőség 
nyílt egy nagyobb üzlettér használatára: 
köszönet a borbarátoknak! Bár tele vol-
tam kételyekkel és aggodalommal, férjem 
biztatására végül belevágtunk az álom 
megvalósításába. Ezután már beindultak 
az események, de a megvalósítás minden 
energiánkat igényelte. A cukrászda meg-
nyitásával teljesen átalakult az életünk. 
Életmód lett ez, hiszen hétvégén, délután, 
este is ott vagyunk, és a gyerekek nevelése 
mellett ez elég nehéz. 

Bár van és volt sok negatív vélemény, 
de sok dicséretet és biztatást is kapunk. 
Amikor valaki beleharap egy süteménybe 
és azt mondja, hogy gyerekkorában evett 

ilyet, vagy egy boldog gyermekarc, mikor 
meglátja a tortáját, esetleg egy messziről 
érkező vendég, aki szerint szuper ez a hely 
és vissza fog térni, s a fiatal pár, akiknek 
ott lehetünk az esküvőjükön a sütijeinkkel, 
ezek felbecsülhetetlen dolgok számomra 
és erőt adnak a magányos éjszakai mun-
kában.

Hálásan gondolok segítőimre, akik nem-
csak munkatársak, hanem bajtársak és ba-
rátok, és ezúttal is köszönöm nekik! Köszö-
nöm az abasáriak jóindulatát és segítségét! 
Remélem mindenki megtalálja a neki tet-
sző finomságot. Én igyekezni fogok!

Köszönettel: 
Pöti

Segítség, cukrász lettem!
ÉDES ÉLET
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Mint abasári lakos a szálláshely megnyitá-
sával az egyik álmom vált valóra, másrészt 
az ide látogató turisták kiszolgálását tűz-
tem ki célul, hogy ismét ismertebbé váljon 
kis falunk. A vendégház a tervezett célnak 
megfelelően jól elindult 2019 őszén, de 
sajnos a pandémia alatt nem volt fogadha-
tó vendég, és az utazási szokások is meg-
változtak közben, a vírushelyzet miatt. 

Ez komoly anyagi veszteséget jelent szá-
momra, amit csak részben mérsékelt az 
állam részéről való hozzájárulás a vendég-
szobák, szálláshely fejlesztésére.

Korábban jobban megfértek egymás 
mellett ’idegen’ vendégek, mostanában az 
a jellemző, hogy egy család, szélesebb csa-
lád tartózkodik a vendégházban.

Ugyanakkor pozitívan tudok gondol-
kodni, ugyanis a nyári újranyitás alatt a 
vendégek is jobban jöttek, érdeklődés-
igény van, remélhetőleg az őszi-téli idő-
szakot sem fogja ketté törni a vírushelyzet.

Vendégházam mellett a családban pince 
is van. A havonta egy boros rendezvény 
nagyon sokat jelent számunkra. Egyrészt 
az abasáriaknak is van program, másrészt, 
ha szélesebb körben menne ezeknek a 
reklámozása, még több vendéget hozna 
falunkba.

Kedves ismerősöm, aki így látja kis fa-
lunkat, többszöri itt tartózkodás után:

Szerintem méltatlan a mai híre 
és megítélése a településnek. Hogy 
csak néhányat említsek meg, mint 
csodálatos földrajzi adottságai, 
amit már a Gyöngyösről kivezető 
útról lekanyarodva láthatunk, vagy 
a település nevét nem kisebb sze-
mélyről, mint 3. királyunkról kap-
ta, az ásatások új történeti ismere-
teket adnak mostanában, vagy pl. 
a kalandos kis utcákban megbúvó 
borospincék, melyek generációk-

kal korábban élték meg fénykorukat és az 
elmúlt évtizedekben születnek újjá. Ezek-
ben a borpincékben készül a korábban 
egész országban mindenki által ismert 
abasári olaszrizling, de már számos új sző-
lőfajtából is szép borok készülnek az aba-
sári dombokon. Minden évben szeretem 
a boros rendezvényeket, jó látni a helyiek 
mellett az egyre több idegen arcot.

Az összefogáson kellene nagyon sokat 
javítani az embereknek, a településnek 
jövőképet és irányt adni, büszkén meg-
mutatni mindazt, amit a helyi emberek 
hoztak létre. Amivel az elismerés, meg-
becsülés, büszkeség párhuzamosan jönni 
fog. A helyieknek nyitottabbnak lenni az 
új gondolatokra, ötletekre, összefogásra.

Szabó Marianna

A Borsika Napteraszról
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ABASÁRON ZÁRT A MÁTRAI TURIZMUS NAPJA
Szeptember 25-én immár negyedik al-
kalommal rendezte meg a Mátra Jövője 
Turisztikai Egyesület a Mátrai Turizmus 
Napját. Abasáron fejezték be a programot, 
retro buszjárattal, Aba Sámuel monosto-
rának ásatásán vezetett túrán mutatva be 
a feltárás eredmény. A katolikus templom 
különleges freskói és a Kapásház értékei is 
szerepeltek a programban. Az eseménydús 
napot Abasáron a helyi borászok kóstolói 
zárták.

A szentendrei skanzenbe kaptunk meghívást a Kapásház tájház 
jellege jóvoltából, és átvettünk egy oklevelet is, arról, hogy a Ka-
pásház 40 éve kapott tájházi státuszt. Fellépett az Árvalányhaj 
Tánccsoport, egész nap beöltözve öregbítették a falu hírnevét. 
Nemkülönben az abasári borászok, akiknek a borait kóstoltat-
tuk folyamatosan, s kaptunk tőlük szőlőt és mustot is, mindez 
jól fogyott az érdeklődők körében. Etuka néni pedig mesés ka-
lácsokat sütött, volt még kézműveskedés a gyerekeknek, hogy a 
szülők addig nyugodtan tudjanak nézelődni.

Irány a skanzen!
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NEM HAGYTUK KÚTBAESNI AZ ABASÁRI FOCIÉLETET
A nyár folyamán a futballpálya öntözésé-
hez szükséges kút szivattyúja elromlott, 
ám az idényt mégis zavartalanul el tud-
ták kezdeni játékosaink, hiszen az MVM 
Mátra Energia Zrt. azonnal segítségünk-
re sietett. A futballpálya hitelesítéséhez 
szükséges az öltöző folyóvizes ellátása, 
illetve az élőfüves pálya locsolással biz-
tosított gondozása is elengedhetetlen. Az 
Abasári Önkormányzattal hosszú ideje 
jó partneri kapcsolatot ápol a vállalat. 
A sportpálya öltözője, valamint a füves 
pálya vízellátása önálló ivóvíz hálózatról 
működik. Az önkormányzat megkereste 
az MVM Mátra Energia Zrt-t a kút ja-
vításával kapcsolatban. Visonta bánya-
szakemberei megvizsgálták a vízellátás 
megszűnését és megállapították, hogy 
egy nagy teljesítményű búvárszivattyú 
hibásodott meg, amely 67 méter mélyre 
van beépítve. Mivel a sportpálya a regi-

onális ivóvízhálózatba nincs bekötve, a 
szivattyúcserét haladéktalanul el kellett 
végezni. A Mátra Energia ideiglenesen 
biztosított egy 12,5 kW-os Pleuger búvár-
szivattyút, ami percenként 240 liter vizet 
tud kipumpálni a kútból. A cserét végre-

hajtották, és megtörtént a sikeres beüze-
melés. Ezzel a sportegyesület továbbra is 
biztostani tudja a sportolást, a mozgást, 
a labdarúgást szeretők részére a kulturált 
körülményeket. Köszönjük a nagyvonalú 
felajánlást és az önzetlen segítséget!

MÉLTÓ HELYEN EDZHETNEK AZ ABASÁRI KÜZDŐSPORTOSOK

Szeptember 11-én felavattuk a Tekeres Karate Egyesület új edzőtermét a tisztiklubban. A példaértékű összefogás eredményeként 
megvalósult felújítás igazi közösségi értéket teremtett a szó fizikai és szellemi értelmében is. Sok örömet és sikert kívánunk a meg-
újult dojóban a küzdősportok szerelmeseinek!

FOTO: Czímer Tamás
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Abasár Község Önkormányzatának időszakos kiadványa • Kiadó: Abasár Község Önkormányzata • 
Felelős Kiadó: Kazsu Attila polgármester • Felelős szerkesztő: Faragó Zoltán • Tördelés és nyomdai elő-
készítés: Garamond Grafikai Műhely Bt. • Terjeszti az Önkormányzat • Készült 1100 példánybanABASÁRI HÍREK

GALÉRIA

KÖZÖSSÉGI 
JÁRDAFESTÉS

SEGÍTHETÜNK?

MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt.:
• telefonos ügyfélszolgálat: 
+36-20-474-9999, +36-30-474-9999, 
+36-70-474-9999, +36 1-474-9999

• mérőállás bejelentése:

Az ELMŰ Hálózati Kft. 
területén: 
+36 20 938 3838, +36 30 938 3838, 
+36 70 938 3838, +36 80 202 938;

Az MVM Émász 
Áramhálózati Kft. területén: 
+36 20 888 1260, +36 30 818 1260, 
+36 70 801 1260, +36 1 238 1260, 
+36 80 424 526

Víz és szennyvíz hibabejelentő:
+36-80/22-42-42

Szemétszállítás (NHSz Mátra):
+36/37 311-894, 
Email: info.matra@nhsz.hu

Temetőgondnokság: 
+36/37 360-177

Anyakönyvvezető, 
szociális ügyintézés:
+36/37 560-409

Adóügyek: 
+36/37 560-401

NEGYEDSZÁZADNYI 
ÖNZETLEN SZOLGÁLAT

Az abasári polgárőrök 25 esztendeje dolgoznak a falu biztonságért, egyelőre 49 taggal, 
vezetőjük Mezner Ernő azt mondja, végtelenül büszke a csapatára. A közösség minden 
egyes tagja számíthat a másikra. Korábban csoportos díszpolgári címmel is kitüntették 
őket Abasáron, pár éve pedig második helyen végeztek egy országos pályázaton is.


