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A Föld napjára
Április 22-én ünnepli a világ a Föld Csodálatos tudással bír az ember! 

napját. Most a vezércikkben errõl sze- A Föld az ember nagy játszótere lett. 
retnék szólni, errõl a felelõsségrõl, tele- A huszadik században annyira elka-
pülésünkön gondolkodó, elkötelezett pott minket a birtoklás öröme, hogy 
polgárainkhoz. Abban bizonyára  nemigen figyeltünk oda arra, marad-e 
egyetértünk, hogy nincs az emberen bolygónkból valami élvezhetõ, valami 
kívül senki és semmi, ami ennyire tuda- szép unokáinknak, dédunokáinknak.
tosan a maga akarata szerint alakítaná 
át az életéhez szükséges világot. Pedig azt kiáltja: Vigyázz rám! 
Gondoljunk az állatvilágra: fészket Felelõs vagy értem! Ezt kiáltja egy 
raknak, búvóhelyet építenek maguk- szép táj, ezt az állatok és növények. És 
nak , de  mindez t a t ermészett el ezt kiáltják településünk parkjai. Az 
összhangban, erõszak alkalmazása nél- árnyat adó fák, a rajtuk fészkelõ mada-
kül teszik. A ragadozó állatok leölik a rak. Településünk utcáiért és tereiért, 
kisebbeket - de csak annyi zsákmányt az ember alkotta dolgokért éppúgy, 
ejtenek, amennyi a táplálkozásukhoz mint a természet kincseiért. Mert mind-
szükséges. A növényevõk lelegelik a ez a miénk, amire vigyáznunk kell!
füvet, de nem õrlik meg lisztté a 
gabonát, és nem sütnek belõle kenye- Felelõsek vagyunk egymásért és 
ret. Úgy használják fel a Föld azokért is, akiket még nem is 
ajándékait a maguk életének ismerünk: a következõ nemze-
felépítésére, ahogy azokat kap- dékért. Nekünk kell gondos-
ják. kodnunk arról, hogy õk is jól 

érezhessék magukat itt, a 
Az ember nem agya- Föld nevû bolygón.

rakat, mérgeket, hatal-
mas testtömeget vagy Nem nagyon szoktam cik-
tüskéket kapott ahhoz, keimben „tudományos-
ho gy  me gv éd he ss e kodni”, most is pusztán azért 
ma gá t,  és  bi rt ok ba  tettem, mert idõszerûnek érzem 
vehesse azt, ami az övé, így tavasz kezdetkor e gondola-
hanem intel ligenciá t.  A tokat megfogalmazni. Már csak 
gondolkodás, az alkotás képességét. azért is, hogy itt Abádszalókon a felve-
Így aztán háziasítottuk az állatokat, tett dolgok igazak és idõszerûek, 
megmûveltük a földet, településeket turisztikai szezonunkra készülve is 
építettünk, és megtanultuk nemcsak értékeink megvédésében vannak 
formázni az anyagot, hanem át is közös tennivalóink.
alakítani, új anyagokat elõállítani. 
Meghódítottunk hegyet és tengert, a Bordás Imre
Föld körül a levegõt - és ma már az polgármester
û r b e  i s  b e k í v á n c s i s k o d u n k .  
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Tisztelt Olvasó! Bentlakásos Otthon minõségileg kiemelt 6 férõhelyére úgyne-
vezett „beugrót” állapított meg. Sajnos vannak ugyanis jel-

A ta va sz i fá ra ds ág  eg yá lt al án  ne m je ll em zõ  a lemzõ esetek, amikor a vagyont a hozzátartozók elviszik, az 
Képviselõtestület munkájára, hiszen március 25-én nagy tem- idõsek gondozása azonban a közösségre marad. 
pót menve, teljes létszámmal megjelenve, mintegy 15 napi- Megállapította a képviselõtestület a Gondozási Központban 
rendi üggyel foglalkozott. Jellemzõ volt a legutóbbi testületi fizetendõ térítési díjakat oly mértékben, hogy amennyiben az 
ülésre is az õszinte véleménynyilvánítás, a hozzászólások job- ellátást igénybevevõ jövedelme miatt nem képes a térítési díj 
bító szándékkal voltak jelen a vitákban, egyetlen negatív elem teljes összegét megfizetni, úgy neki csak havi jövedelme 80 
sem volt jelen, nincs személyeskedés, nincs politikai csatto- %-ának megfelelõ összegig kell fizetnie. Ez a döntés megle-
gás. hetõsen méltányos.

A napirend elõtti képviselõi kérdések, bejelentések közér- Térítési díj megállapítása történt a Bölcsõde esetében is, 
dekûek voltak, többnyire közterület fenntartással (például: megállapítva azt, hogy nagyon nagy szükség van az önként fel-
kátyúzás) foglalkoztak, de kritika érte az illegális halászatot, vállalt szociális jellegû konyha mûködtetésére is.
az úgynevezett rabsicolást. Úgy foglaltunk állást, hogy a Testületünk értékesítésre jelölt ki két olyan külterületi 
gazda felé - amely a MOHOSZ - valamint a rendõrség felé írás- földrészt, mely vagy zárványterület a szalóki szõlõskertben, 
ban is jeleztük ezt a tarthatatlan helyzetet, mely horgászturiz- vagy pedig résztulajdonunk a bánom szõlõ környékén. 
musunkat kedvezõtlenül érintheti. Korábban kijelölte már az úgynevezett Ho-Ho-Horgász 

A napirendek közül a legfontosabb az önkormányzat 2003. Camping melletti területet értékesítésre a testület, most azon-
évi gazdálkodásról készült zárszámadó jelentés volt, melyet a ban a piaci viszonyok miatt megemelte ennek forgalmi értékét 

2független könyvvizsgáló is elfogadásra ajánlott az önkor- 4000,-Ft/m -re és egyúttal kijelölte a vevõt is. Ebbõl a várható-
mányzat részére. Ugyanígy vélekedett az anyagról a Pénzügyi an befolyó több mint 10 milliós összegbõl a bérlakásépítés fej-
bizottság is. Megállapításra került, hogy az önkormányzat az lesztési önerejének egy részét tervezi a testület megoldani.
országra jellemzõ nehéz gazdasági helyzetben több mint 1,2 Ismeretes a belsõ-falusi református templom felújításának 
milliárd pénzforgalommal zárta az évet, s vagyonának értéke minél inkább széles alapon nyugvó felújítási szándéka, ezért a 
az elmúlt év december 31-én megközelítõleg 3,7 milliárd képviselõtestület határozatban támogatta a református temp-
forint volt. Érzékelhetõ volt az elmúlt évben is, hogy a költ- lom építésére benyújtandó pályázat ügyét.
ségvetési források nem elegendõk a jelentkezõ feladatokhoz. Pályázatot nyújtott be a testület az ezévi önhibáján kívül for-
Ennek ellenére zavartalan intézmény fenntartást sikerült ráshiányos települések számára kiírt felhívásra is, bízva 
biztosítani, melyért dicséret illette a végrehajtókat. abban, hogy esetleg ebbõl is juthat településünknek.

Szó volt a testületi ülésen az Európai UNIÓ-hoz való csatla- A testület több a további napirendekben foglalkozott finan-
kozás kérdéseirõl, ezen belül is különösen a 2004. június 13- szírozási hitelügylettel, hátrányos helyzetû gyerekek pedagó-
án tartandó Európai UNIÓ-s választásokról. giai szakszolgálati segítségnyújtásával, majd zárt ülésen ápo-

Fontos napirendi pont volt a Gondozási Központ mûködé- lási díj megállapításával.
sével összefüggõ Alapító Okirat, Szervezeti és Mûködési Végezetül elfogadta a testület a polgármester tájékoztatóját 
Szabályzat, az otthon Szakmai programjának, Házirendjének a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl.
és érdekképviseleti fóruma Mûködési Szabályzatának jóvá-
hagyása. Tényként megfogalmazódott a képviselõtestület Ballagó László
részérõl, hogy helyes volt az a döntés, mely szerint a Jegyzõ
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Tájékoztató
Abádszalók Nagyközség Képviselõtestületének munkájáról

INGATLANéRTéKESíTéS
Abádszalók Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete2004. február 12-én értékesítésre kijelölte az alábbi 

önkormányzati tulajdonú ingatlanokat:
1. 113 hrsz-ú ingatlan (Széchenyi út 11. /Mozi épülete/)

2Az ingatlan területe: 789 m
Az ingatlan induló bruttó értékesítési ára: 15 millió Ft

2. 147 hrsz-ú ingatlan (Széchenyi út 21. /Tarka ABC, Adomány-gyûjtõhely)
2Az ingatlan területe: 1133 m

Az ingatlan induló bruttó értékesítési ára: 17 millió Ft
Az értékesítésre kijelölt két ingatlannal kapcsolatosan információ szerezhetõ be az Abádszalók Polgármesteri Hivatal 

Mûszaki Osztályán személyesen, vagy ugyanitt az 59/535-331 telefonszámon. Az írásos vételi szándékkal 2004. április 15-ig 
ugyanitt lehet jelentkezni.

Több jelentkezõ esetén a megadott induló ártól kezdõdõ licitálással kerül a vevõ kiválasztásra. A licitáláson kialakult 
feltételekkel a bérlõknek elõvásárlási joguk van.

Abádszalók Polgármesteri Hivatal
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ELHUNYT
Balogh Miklósné (Berczi Mária) 77 éves

Zalavölgyi Vincéné (Dajka Róza) 80 éves

Tóth Ferenc 43 éves

Ökrös Sándor 77 éves

Dányi Imréné (Lázár Julianna) 80 éves

HIRDETMÉNY
Abádszalók Nagyközség Polgármesteri Hivatala közhírré teszi, hogy az 

országos állat és kirakodóvásár
2004. április 18-án

(vasárnap) kerül megrendezésre.
A vásárra vészmentes helyrõl, az elõírt egyedi megjelöléssel és érvényes állatorvosi igazolással, 

járlatlevéllel mindennemû állat felhajtható.
A kirakodó kereskedõk és kisiparosok igazolványukat hozzák magukkal!
A vásár napján 6 óra után nem tudjuk az elõre lefoglalt helyet biztosítani!

Polgármesteri Hivatal Abádszalók

Született

ADRIENN Csonka István és Kelemen Ágnes Margó
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A Tiszafüredi Városi Baleset-megelõzési Bizottság felhívása
A Városi Baleset-megelõzési Bizottság közlekedésbiztonsági versenyt rendez

„A TÉRSÉG LEGJOBB GÉPJÁRMÛVEZETÕJE”
elnevezéssel.

A versenyre bárki jelentkezhet, aki rendelkezik érvényes vezetõi engedéllyel vagy vezetõi 
igazolvánnyal.

A verseny elméleti és gyakorlati feladatsorok végrehajtásából áll. a bizottság az elsõ három helyezett 
részére értékes tárgyjutalmat adományoz.

A versenyre a Tiszafüredi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán személyesen 
(Tiszafüred, Fõ út 55.), vagy az 59/352-522 telefonon lehet jelentkezni.

Nevezési határidõ: 2004. április 23.
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Megkérdeztük a polgármestert...
… a mezõõri szolgálatról

Polgármester Úr! A tavaszkezdet a mezõgazda- támogatás, azt helybõl kell biztosítani. Az is 
sági munkák indulását is magával hozza, így van érzékelhetõ, hogy az 50.000,-Ft bruttó összeg a bé-
ez a zártkertekben is. Korábban vetõdött már fel rezéshez nem elegendõ, hiszen attól már a mini-
igény a mezõõri szolgálat mûködtetésére, van-e eb- málbér is több, nem is beszélve a munkabérhez kö-
ben valami elmozdulás? tõdõ különbözõ járulék összegérõl. 

Való igaz, hogy már az 1994-ben kezdõdött ön- Ezek után milyen megoldás kínálkozik?
kormányzati ciklus után, majd az elmúlt ciklusban 
is tettünk kezdeményezéseket a hajdan volt mezõ- Szakmailag úgy ítéljük meg, hogy a szalóki zárt-
õri szolgálat visszaállítására. Tudni kell azonban kert tekintetében a mezõõr beállításával próbál-
azt a különbséget, hogy míg az úgynevezett tanács- koznunk kellene, aztán majd meglátjuk, hogy ho-
rendszerben a mezõgazdasági szövetkezet önálló- gyan tovább. Az szükséges azonban, hogy az álla-
an alkalmazott mezõõröket, a zártkertek területére mi támogatáson túl jelentkezõ költségeket az érin-

2pedig állami támogatással a helyhatóság. A rend- tett kerttulajdonosoknak kell fizetni, mégpedig m -
szerváltással ez teljesen megváltozott. Alapvetõen enként 1 forint 70 fillért, míg ha négyszögölenként 
a tulajdonosokra van bízva az õrzés megszervezé- számoljuk 6 forint 10 fillért kellene hozzá díjként fi-
se. Erre, ha összefognak, alkalmazhatnak vagyon- zetni. Azt tervezzük, hogy a szalóki szõlõtulajdo-
védelemre jogosult szervezetet, illetve ilyen céllal nosokat egy tájékoztató levéllel keressük meg, 
biztosíthatják területüket és termésüket, vetemé- melyben kíváncsiak leszünk véleményükre. 
nyüket. Ismert azonban jelenleg is a mezõõri Természetesnek tartjuk, hogy erre nem kötelezhet-
szolgálat, ennek beállítására is lehetõség kínálko- jük õket, önkéntes alapon szervezhetõ meg ez a 
zik. Korábban összehívattuk a kerttulajdonosok szolgálat. Önkormányzatunk még nem tárgyalta 
képviselõit és velük próbáltuk a közös összefogást ezt a kérdést, hiszen teljesen friss az ezévre megje-
megszerveztetni. Sajnos eredménytelenül. Azt lentetett együttes miniszteri rendelet. Amennyiben 
tapasztaltuk, hogy a szolgálat létrehozása iránt a a zártkert tulajdonosoktól a visszaérkezett nyilat-
zártkerti lopások miatt jelentõs igény van, akkor kozatok döntõ többsége pozitív, úgy ezt követõen a 
azonban, amikor a fenntartás költségeihez területa- képviselõtestület elé fogjuk vinni ezt az ügyet, an-
rányosan fizetési kötelezettségeket kellett volna nál is inkább, mivel az állami támogatás mindig utó-
vállalni, már igen nagy passzivitást tapasztaltunk. lagosan hívható le, így a finanszírozást az önkor-

mányzatnak mindig meg kell majd elõlegeznie és 
Mi a helyzet most, van-e új fejlemény? ez bizony költségvetési terheket ró az önkormány-

zatra.
Elmozdulás az ügyben nincs. A jogi háttérben 

azonban most a megjelent földmûvelésügyi- és Úgy ítélem meg, hogy kedvezõ tulajdonosi maga-
pénzügyminiszteri együttes rendelet jobb helyzetet tartás esetén közel kerülhetünk ahhoz, hogy ebben 
tesz lehetõvé. A jogszabály lényege, hogy a mezõõ- az évben a szalóki zártkertre megszervezhetõ lehet 
ri szolgálat megalakításához és fenntartásához bi- a mezõõr i szo lgá lat . Természetesen  az is 
zonyos határig állami támogatás igényelhetõ. Ez szükségeltetik, hogy a tulajdonosok olyan nyilat-
azt jelenti, hogy a mezõõr egyszeri felszereléséhez kozatot írjanak alá, amelyben vállalják, hogy fize-
(fegyver, ruházat, jármû, stb.) 300.000,-Ft támoga- tik is majd a mindenkori hozzájárulást.
tást nyújt, míg bérezéséhez havonta bruttó 50.000,-

Köszönjük a tájékoztatást.Ft-ot. Ez az indulásnál nagy segítséget jelent, azt 
követõen azonban a szükséges bármi nemû 

Kocsis Jánosnéfejlesztéshez, pótláshoz - mint például a munkaru-
ha kihordási idõn túli pótlásához, - már nincs újabb 
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Immáron 27 éve kerül megrendezésre a Budapesti - Diana Hotel önálló kiadványa
Utazási Kiállítás, amelyet 2004. március 18-21. között - Abádszalók magánszálláshelyei és szolgáltatói 
880 kiállító részvételével a Budapesti Hungexpo - Valamint az egyénileg készíttetett információs 
Vásárközpontban tartottak. anyagok

A látogatók száma a statisztikai adatok szerint, több 
mint 70.000 fõ volt, a mi helyszíni tapasztalataink már Az idei díszvendég a Balaton Régió és Szlovákia volt.
évek óta nem követik ezeket a számokat, és úgy Több száz kiállító kínálta az idén a vásár terültén öt 
gondoljuk, hogy ennek a számnak a 60-70%-a valós, de földrészre kiterjedõ programjait. Ez azt jelenti, hogy a 
természetesen ez sem elhanyagolható. belföldi és a külföldi konkurencia is dolgozik, résen kell 

A régióval együtt közösen jelentünk meg, de attól lenni, minden alkalmat meg kell ragadni saját értékeink, 
függetlenül jól ki tudtuk használni a két pultunkat. kínálatunk bemutatása érdekében. A hazai utakat kínáló 
Könnyen megtalálhatóak voltunk, az információ cégek a „B” pavilonban öt turisztikai régió: Észak 
szolgáltatáshoz szükséges feltételek maximálisan Magyarország, az Alföld azon belül a Tisza-tó, a 
rendelkezésre álltak és Abádszalókot megtalálta az a Balaton, Közép-Duna vidék és Közép Dunántúl várta 
vendég is aki nem kifejezetten minket keresett és õket is leendõ vendégeit. A régiók standjai a kiállításon is 
magunkhoz tudtuk csábítani a kézmûves bemutatónkon meg jelent  „Virágos Magyarországért ” program 
keresztül. Sokak részérõl került megfogalmazásra, bemutató terét fogták közre. A „D” pavilonban további 
hogy a legnagyobb magyar tavunk mellett alternatív belföldi lehetõségekkel várták az érdeklõdõket az 
vízparti nyaralás után érdeklõdnek, amely a Tisza-tó és utazási vállalkozások és a programszervezõk.
azon belül Abádszalók.

Ez évben is már kora tavasszal elkezdtük 
marke t ing  t evékenységünke t  a  
kiállításokon való részvétellel, az elsõ 
ilyen kiállítás a Lurdy-Házban került 
megrendezésre, az Ifjúsági szálláshely 
Börze 2004. január 31 - február 01. 
között.
Február 13-15 között a Kaposvári 

Turisztikai Kiállítás, ahol a Tisza-tó 
díszvendégként nagy sikert aratott.

Március 12-14. a Pécsi Utazási Börze.
Március 25-27. Debreceni Utazási Vásár
Március 26-28. Szegedi Utazási Kiállítás

A következõ kiállításokon fogunk még 
részt venni

Április 01-03. Miskolc „Menjünk 
Világgá” Utazási Kiállítás

Április 02-04. „Vár a nagyvilág 2004” 
U t a z á s i  é s  I d e g e n f o r g a l m i  
Szakkiállítás Gyõr

Április 17-18. VII. „Más mint másutt” Abádszalók is megjelent a 2004-es kiadványaival, 
Veszprém Megyei Utazás Kiállítás Veszprémtöbbek között a nyári programokat tartalmazó új 

Április 22-24. Szolnok XI. Jász-Nagykun-Szolnok kiadvánnyal.
Megyei Turisztikai Napok és VI. Utazási Kiállítás.- „Abádszalók, ahol élmény a nyár” programfüzet

Ezekre a kiállításokra még várjuk az önálló szóró és - Abádszalók Aktív Üdülések - Program Csomagok
reklám anyagokat, amelyet a Tourinform Irodába A már meglévõ kiadványaink: 
juttathatnak el.- Abádszalók és a Tisza-tó térképe

- Faluház - Babamúzeum
Szabó István- Füzes Camping - Panzió és Strandfürdõ

- Szabadvízi strand és Strand Kemping

Kiállítási körkép
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A Mûvelõdési Ház és a Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület az táncdal 8 produkció és egyéb kategóriában 2 csoport) értékelte a 
év elején meghirdette a régió felnõtt lakossága részére a Ki Mit Tud versenyzõket . A kategóriák legkiemelkedõbb produkciói: 
amatõr tehetségkutató versenyt. Célunk az volt, hogy a mûködõ t á r s a s t á n c - m o d e r n t á n c :  M o l n á r - S z a b ó  p á r o s  
csoportjainknak fellépési lehetõséget, versenyszerû megméretést Jászfelsõszentgyörgy, Fortuna tánccsopor t Jászárokszállás , 
biztosítsunk a térség hasonló mûvészeti produkcióival szemben és EXTÁZIS tánccsoport Jászárokszállás, EXTREM Dance Team 
a legszínvonalasabb produkciókat meghívjuk az Abádszalóki Nyár Tiszafüred,  Moulin Rouge  Tiszaörs, néptánc kategória: 
programjaiba. A felhívást megküldtük a környezõ mûvelõdési Tiszaszentimrei, Nagyiváni Néptánc együttes és a Parázs 
házaknak, és megjelent a helyi és megyei lapban is. A nem várt Hagyományõrzõ Együttes Jászárokszállásról. Vers és próza kate-

góriában Darócziné Polyák Ibolya Abádszalók, Erõs László 
Tiszafüred. Hangszerszóló kategóriában: Angyal Ferenc cite-
ra Kisújszállás, Varga Ádám zongora Törökszentmiklós. 
Táncdal-musical: Farkas testvérek Kisújszállás, Sõtér Ágnes 
Tomajmonostor, Bodzás testvérek Abádszalók, Várkonyi 
Nikolett musical Szolnok. Népdal kategóriában: Ujj Tünde 
Kisújszállás, Kovács Zoltánné Jászárokszállás, Szõke Tisza 
Népzenei Együttes Tiszafüred, Tiszavirág Népdalkör 
Tiszapüspöki, Csillaghúr Népdalkör Abádszalók. Egyéb 
kategóriában: Õszi Rózsa Hagyományõrzõ Népdalkör 
Tiszaörs.

Minden egyéni és csoportos fellépõ emléklapot kapott. A zsû-
ri 25 emlékplakettet osztott ki a legjobbaknak. Ezeket a pro-
dukciókat a nagyközönség az Abádszalóki Nyár ez évi prog-
ramjaiban ismerheti meg. A Ki Mit Tud abádszalóki 
versenyzõi: Gondozási Központ népdalköre, Nyugdíjas 
Klub nótaköre, Bán Nóra, Csillaghúr Népdalkör népdal ka-
tegóriában. Bodzás testvérek táncdal kategóriában, és 
Darócziné Polyák Ibolya, Képes Zsigmondné és Kiss 
Józsefné vers és próza kategóriában.

A Mûvelõdési Ház és a Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület 
nagy érdeklõdés eredményeként 22 településrõl 50 produkció neve- nevében ezúttal is megköszönjük a versenyben résztvevõk és a ren-
zési lapját fogadtuk el, több mint 300 fõ résztvevõvel. dezõgárda közremûködését.

2004. március 13-án de. 10 órától rendeztük meg a Ki Mit 
Tud-ot. A rendezvényt Bordás Imre polgármester nyitotta meg 
és Abádi Szabó Imre vezette le.

A zsûri elnöke Vajna Katalin, a Jász-Nagykun Szolnok 
Megyei Önkormányzat Mûvelõdési és Népjóléti Iroda vezetõ 
fõtanácsosa, karnagy. A zsûri tagjai Kenyeres Sándorné, a Jász-
Nagykun Szolnok Megyei Mûvelõdési, Továbbképzési és 
Sportintézet közmûvelõdési igazgatóhelyettese, Bakonyi 
István koreográfus, a tiszafüredi népi együttes vezetõje voltak.

Az elõkészítés során figyelembe kellett venni Mûvelõdési há-
zunk adottságait, színházterem és az öltözõk befogadóképessé-
gét. A fellépõ csoportokkal, egyénekkel egyeztetve pontos fel-
lépési sorrendet, idõrendi beosztást készítettünk el elõzetesen, 
melyet megküldtünk minden résztvevõnek. Megszerveztük a 
helyi rendezõgárdát, 35 fõ mûködött közre a rendezésben, így 
minden részfeladatnak meg volt a felelõse. A nagy létszámú ér-
kezõ személygépkocsik és buszok parkolásától az öltözõk be-
osztásán keresztül, a technikai feltételek (számítógépes 
regisztrálás, nyilvántartás, hang- és fénytechnika) biztosításá-
ig. A mûsort videokamerán keresztül az elõtéri televízióban is 
figyelemmel kísérhették a résztvevõk. A megfelelõ elõkészítés 

A nagy sikerre való tekintettel a Ki Mit Tud-ot évenként megren-eredményeként a csoportok a megadott idõben érkeztek, a fellépõk 
dezzük.sorrendje, idõbeosztás alapján a 7 órán át tartó mûsor percnyi 

pontossággal, zökkenõmentesen állandó telt ház elõtt zajlott le. A 
Kiss Andrászsûri 7 kategóriában (népdal 12 egyéni, 8 csoport, néptánc 4 
fõrendezõcsoport, vers és próza 5 fõ, társastánc 9 csoport, hangszerszóló 2 fõ, 

Rekord nevezés a

Tisza-tavi Ki Mit Tud?-ra
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Tény, hogy a falusi vendéglátó önálló kisgazdaság- Teremtsük meg a gyermekek számára a biztonságos 
ra támaszkodik, azt mutatja be vendégeinek. Ettõl füg- játék feltételeit. Szervezzük meg a kerti munkában va-
getlenül õ sem létezhet együttmûködõ társak segítése ló részvétel lehetõségét az itt tartózkodó vendégek 
nélkül. számára. A vendéglátó munkamegosztás gyakorlati-

Az együttmûködés alapja a különbözõ szolgáltatást lag abból adódik, hogy míg az egyik szolgáltató a ven-
nyújtók kölcsönös gazdasági érdekeltsége a nagyobb dégek elszállásolását végzi, addig a többi részt vesz, 
vendégszám elérésében. illetve részt vehet például a kulturált szabadidõ-

Az együttmûködés szokásos módja, hogy a szállás- eltöltés megszervezésében.
hely értékesítésére szakosodott falusi vendéglátó Az együttmûködés alapja az egymás korrekt, 
egyéb szolgáltatók közremûködésével elégíti ki ven- tényszerû, részletes tájékoztatása. Így kölcsönösen 
dégeinek sajátos, nem szálláshelyre vonatkozó igé- tisztában leszünk vállalkozótársaink ajánlataival, a 
nyeit (szórakozás, kulturálódás, táplálkozás, fodrász, minõség, az ár és egyéb feltételek tekintetében. A ven-
stb.) dég számára szintén fontos az egyértelmû korrekt 

Az igényeknek megfelelõen a kínálatot a szállása- tájékoztatás, és ezt csak megbízható információk bir-
dáson túlmenõen is fejlesztenünk kell. Szer-vezzük tokában tudjuk megtenni.

m e g  a  A fent említett „szolgáltatáscsomagban” együttesen 
l o v a g l á s i ,  értékesített komplex szolgáltatás igen egyszerûen el-
kocsikázási,  intézhetõ és egységesített, hiteles „utalvány-
a sportolási, rendszerrel” (voucher) a vendég számára igénybe ve-
horgászási, a hetõ.
vadászati le- A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen módon, az 
hetõségeket.  árba elõre beépített szolgáltatásokat az üdülés termé-

szetes kényelmi feltételeinek tekinti a vendég.
Az információs funkció, a közlekedési funkció, a 

szállás és étkezés funkciói és az ezek közötti ösz-
szefüggés és együttmûködés létfontosságúak egy te-
lepülés érdekében.

De! a programok biztosítják a vendégek számára a 
legnagyobb élményt. Összetett, a legtöbb szervezést 
igénylõ szolgáltatások, rendszerint több funkció 
együttesen érvényesül bennük.

Szerkesztette: Bordás Mária Magdolna

„Egy település azon lakói, akik közvetlenül nem kapcsolódnak a falusi vendéglátáshoz, természetesen 
kialakítják arról saját véleményüket. A vendégfogadók számára nem mindegy, hogy e vélemények hogyan 
alakulnak. Egyrészt maga a vállalkozás „kezd kiszakadni a falu testébõl”, ha elutasító, rideg környezetben 
mûködik.

Másrészt a vendégkör számára is közvetlenül érzékelhetõ a faluban irántuk kialakult bizalom, vagy 
bizalmatlanság foka. Összefügg az üdülés alatti komfortérzéssel, hogy a falu kis ABC-jében vagy 
vendéglõjében idegenkedve tekintenek a szabadidõ- vagy fürdõruhában megjelenõ vendégekre, vagy 
megértõ barátsággal igazítják el õket a számukra ismeretlen terepen.

A falusi vendéglátás kicsi, de ütõképes helyi szervezeteket igényel. A falusi vendéglátás a faluban együtt 
élõk, egymást ismerõk sokszor egymás iránti bizalmon is alapuló társulásai.”

Együttmûködés a falusi turizmus piacán
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Nagyon kedves és mutatós ajándékötletet ajánlok a HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE való készülõdés színesebbé tételéhez. 
Nemcsak dekoráció lehet a hímes tojások kosarában, hanem bizonyára meglepetésként is örömet szerzel, ha ilyen nyuszival, 
bolyhos tapintású kiscsibékkel ajándékozod meg a locsolkodókat.

Szükség lesz: sárga és barna színû kartonra, fonalra, ragasztóra, filctollra és ollóra.
1. A szabásmintákat természetesen fel kell nagyítani. A nyuszi kb.14 cm, a csibék 6 cm mabasak legyenek. Így másoljuk át 

õket a kartonra.
2. Fektessük egymásra a két részbõl álló motívumokat, és a fejüknél ragasszuk össze õket.
3. Színezzük ki az állatkák csõrét, lábait, füleit, arcát.
4. A fonalból jó hosszút vágjunk (ha elfogy, pótolhatjuk, csak ne csomózzuk hozzá az elõzõ szálhoz), fûzzük a tûbe, és 

egyenletesen, sûrûn, vastagon fedjük be a testet alkotó papírgyûrût.
5. Óvatosan vezessük az olló hegyét kívülrõl a két kartongyûrû közé, és vágjuk fel a szálakat. 
6. A gyûrût óvatosan húzzuk kicsit szét egymástól, és hogy a talpakon megálljanak, hajtsuk a lábukat kifelé.

Országos szintû jelenség, hogy az óvodás korú gyermekek keret nem teszi lehetõvé minden kiszûrt gyermek foglalkoz-
körében egyre több a deformitások, belgyógyászati problé- tatását. Ezért túlnyomórészt az iskolába kerülõ nagycsopor-
mával küszködõk. Sajnos nincs ez másképpen a mi települé- tosok és a „problémásabb” kis-középsõ korosztályos gyer-
sünkön sem! mekek kerülnek foglalkoztatásra.

Az ok, elsõsorban a mozgásszegény életmódban keresen- A gyermekek szívesen vesznek részt ezeken a 
dõ. Sokat ülnek a gyerekek a televízió, számítógép elõtt, keve- „különtornákon”, de ahhoz, hogy ez a munka kellõ eredmé-
set mozognak mezítláb, kevesebb lehetõségük adódik a ter- nyességgel járjon, szükség van a szülõk segítségére is. A szü-
mészetes mozgások - kúszások, mászások - gyakorlására. lõi értekezleten a házi feladatként végezhetõ gyakorlatból, 

Óvodánkban elsõsorban a bokasüllyedés, a hanyag tartás, a játékos lábtornából kaptak ízelítõt, és egy-egy gyakorlatsort, 
túlsúlyosság, a tyúk- és tölcsérmell fordul elõ, mint gyógy- hogy együtt végezhessék a gyermekeikkel a feladatokat.
testnevelésre utalás oka. (A szûrést a gyermekorvosnõ végzi.) 
A 174 kisgyermekbõl 56 fõ szorulna ezekre a Kormos Erzsébet
foglalkozásokra! A prevenciós-korrekciós mozgásra alkal- -óvodai gyógytestnevelõ-
mas helység adottsága (5-6 fõ fér el) és a heti 3-szor egy órás 

Pompon-csibe és nyuszi

Gyógytestnevelés az óvodában

FIGYELEM!!!

ÓVODAI BEÍRATÁS: Helye: Központi (III. sz.) Óvoda
Ideje: 2004. ápr. 26-30. 8.00-16.00 óra
A beíratáshoz szükség lesz:
- a gyermek szül. anyakönyvi kivonatára
- TAJ számára.
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ga. 1951-ben megalakult az Európai Szén és Acélközösség, melyhez Unió-történelem kicsiknek és nagyoknak
Németországon és Franciaországon kívül csatlakozott Olaszország, 

2004. május 1-tõl Magyarország az Európai Unió tagállamai közé Belgium, Hollandia és Luxemburg is. Ezzel létrejött az Európai 
lép. Hogyan alakult meg az Európai Unió? Közösségek elsõ tagja.

Az Európai Unió (EU) azon európai országokból áll, amelyek úgy Az Európai Szén és Acélközösség sikerein felbuzdulva a tagorszá-
határoztak, hogy közös érdekeik miatt szövetségre lépnek. gok 1957-ben, Rómában megalapították a gazdasági együttmûködés 
Magyarország 1991-ben kötött társulási szerzõdést az Európai erõsítését és a kereskedelmi korlátozások megszüntetését szolgáló 
Unióval, amely szerzõdést Európa Megállapodásnak is nevezünk. Európai Gazdasági Közösséget. Az Európai Gazdasági Közösség, más 

Az Európai Unió három szervezetbõl álló Európai Közösségekre ala- néven Közös Piac létrejöttével megalakult az Európai Közösségek má-
pulva jött létre. Az Európai Közösségeket hat ország  Németország, sodik tagja.
Franciaország, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg  alapí- A harmadik tag, az Európai Atomenergia Közösség (Euratom) szin-
totta. tén 1957-ben alakult meg az atomenergia békés felhasználására.

A második világháború utáni években néhány európai állam 1992-ben a Maastrichti Szerzõdés aláírásával megalakult az Európai 
elhatározta, hogy megakadályozza újabb háborúk kitörését Unió. Mivel a szerzõdés csak 1993. november 1-jén lépett hatályba, et-
Európában. 1950-ben francia politikusok azt javasolták, hogy tõl a dátumtól kezdve nevezzük a szervezetet Európai Uniónak, ami-
Franciaország és Németország acél- és széntermelését közösen ellenõ- nek jelenleg 15 tagja van és a közeljövõben további országok csat-
rizzék  mivel ez a két nyersanyag a háború két legfontosabb alapanya- lakoznak hozzá.

Tudod-e?

Az Európai Unió zászlaján kék alapon 
tizenkét sárga csillag helyezkedik el. 
Vajon miért csak tizenkettõ, miért nem a 
tagállamok számával egyezik meg?

Mert a csillagok nem a tagállamok 
számát, hanem a teljességet és a 

tökéletességet jelképezik. Körben helyezkednek el - ezzel 
jelképezi a tökéletességet; és 12 van belõlük, mint az óra lapján a 
számokból - ezzel jelképezik a teljességet és az Unió népeinek 
egységét.

Suli hírek
Ø Kovács István (7.a) az Országos Történelem Tanulmányi Verseny megyei fordulóján 3., a 

Zrínyi Matematika versenyen pedig 6. helyezett lett.
Ø „Tanulással és sporttal az Európai Unióba” c. sportvetélkedõ területi fordulójáról a 7-8. 

osztályosokból álló csapatunk elsõ helyezettként jutott be a megyei megmérettetésre, 
ahol bronzérmesként fejezték be a versenyt.

Gratulálunk, további sok sikert!

Húsvéti készülõdés

A húsvéti tojásoknak találtál már 
helyet? Ha nem, íme egy ötlet, 
hogy hová is helyezheted el a 
vendégváró asztalon õket.

A csomózással készülõ szövet 
nyuszi pocakjában jól elfér egy-
egy tojás. 

Ha van kéznél egy puha, négyzet 
alakú szövetdarabod, akkor máris 
munkához láthatsz. Hajtsd be a 
szövetet átlósan és köss egy laza 
csomót az egyik végére. Ezután 
húzd át a másik végét a csomó 
hurkán a két fül kialakításához. 
Húzd a csomót kissé szorosabbra, 
húzd ki az egészet egy kicsit, és 
máris készen van a nyuszi.

A

B C D

Úgy bánik vele, mint a hímes tojással

Miért szoktak a hímes tojással olyan óvatosan, olyan vigyázva 
bánni, hogy ebbõl szóláshasonlat alakult?

Ennek vagy egyszerûen csak az a magyarázata, hogy még a 
közönséges tojásra is vigyázni kell, hogy el ne törjön, mennyivel 
inkább megérdemli az ajándékba kapott, szobadísznek is 
felhasználható hímes tojás, hogy óvatosan bánjanak vele. Meglehet 
azonban az is, hogy szólásunk még abban az idõben keletkezett, 
amikor jelképnek tekintették a húsvéti tojást: a szaporodást, az élet
szimbólumát látták benne. Ennek 
emlékét õrzi az a népszokás is, amit 
egyes vidékeken kókányolásnak 
hívnak, és aminek az a lényege, hogy a 
gyermekek összeütik hímes tojásaikat, 
hogy meglássák, kié marad épen. 
Akinek összetörik a húsvéti tojása, az a 
vesztes a játékban. És azt kicsúfolják, 
kinevetik társai. Érthetõ hát, ha a régi 
fiatalok, akik még ismerték ennek a 
szólásnak a babonás hiedelmekben 
gyökerezõ eredetét, külön jelentõséget 
tulajdonítottak az ajándékba kapott és a 
termékenységet jelképezõ hímes 
tojásnak.
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Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek...

A 2004 évi agrártámogatásokról

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter családi gazdálkodó jogosult igénybe venni. A támogatás 
25/2004. (III.3.) rendeletével a nemzeti hatáskörben az mértéke árbevételtõl függõ, 3 millió feletti árbevételtõl 
Agrárgazdasági célok 2004. évi költségvetési támogatá- 50 millió forint határig igényelhetõ, 75 %-os, 50 %-os és 
sokat szabályozza. 35 %-os határig. A másik terület a birtokösszevonási 

Elõször az éven túli lejáratú hitel kamattámogatásáról célú termõföldvásárlás támogatása. A pályázatot min-
és egyes hitelek után nyújtott állami kezességvállalás- den regisztrált mezõgazdasági termelõ, egyéni vállalko-
ról. A hitelt minden mezõgazdasági tevékenységet foly- zó beadhatja. A támogatás termõföld tulajdonszerzésre 
tató termelõ és termelõ szervezet igénybe veheti. A hitel jogosultsággal rendelkezõ magánszemély termõföld 
minõségi mezõgazdasági termelés folytatásához szük- vásárlása esetén minimum 1 hektár, szõlõ, gyümölcsös 
séges tárgyi eszközöknek nem minõsülõ anyag (ide esetén 0,5 hektár területre adható be. Az elnyert támoga-
sorolható a tenyészállat is) és eszközvásárlás céljára tás az adás-vételi szerzõdés szerinti vételár maximum 
vehetõ igénybe. A felvett hitel fordítható korábban fel- 20 százaléka. Egy pályázó 2004-ben legfeljebb 2 pályá-
vett mezõgazdasági hitelek elõtörlesztésére. A hitel zatot nyújthat be, maximum 3 millió forintra pályáza-
maximuma termelõi hitel esetén 350 millió forint. A hite- tonként. Az állattámogatások közül szeretném kiemelni 
lek futamideje legalább 3 legfeljebb 6 éves, erre az idõ- a méh családok támogatását. Mértéke a családok számá-
szakra igényelhetõ kamattámogatás is. A kamattámoga- nak 70 %-áig, családonként 800 Ft. A kérelmeket a 
tás mértéke 40 % és igényelhetõ a kezességvállalási díj Méhészeti Terméktanácsnak adható be.
50 %-a. Az állami kezesség vállalás 10 millió forintig 80 A 2004-es támogatási rendszerben új, eddig nem hasz-
%-os mértékû, 10 millió forint feletti hiteleknél 70 %-os nált és talán nem ismert pénzügyi kifejezéssel, a 
mértékû. A hitelszerzõdés szerinti (a teljes futamidõ faktorálás fogalmával kell megismerkedniük a gazdál-
alatti) kamat 3 %-kal haladhatja meg a BUBOR-t. A kodóknak. A demonstrációs megállapodás következmé-
BUBOR az egy új fogalom melyet meg kell ismerni a nyeként a termelõknek lehetõségük lesz arra, hogy az év 
támogatást igénylõknek, egy mozaik szó, jelentése: végi idõpont elõtt, hamarabb jussanak hozzá az uniós 
BUBOR a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb. A támogatásokra esõ hazai, 30 százalékos nemzeti kiegé-
támogatás mértékének meghatározásához szintén a szítéshez. A pénzügyi korlátok miatt a termelõk az elõ-
BUBOR+3 % a mértékadó. Az agrárfinanszírozási támo- leghez várhatóan nem költségvetési támogatásként jut-
gatás másik része az egyes élelmiszeripari termékek érté- hatnak hozzá, hanem részben faktorálás útján, részben 
kesítését segítõ hitelekhez kapcsolódó támogatások. A hitelként kaphatják meg az igényelt összegeket. A fak-
hitelt igénybe vehetik az élelmiszertermelõk, feldolgo- toring az a tevékenység, ahol a részvénytársaság megvá-
zók és a TÉSZ-ek. A hitelt a mezõgazdasági termelés és sárolja az adott termelõtõl a jellemzõen 30 napnál hosz-
feldolgozás minõségi javítására és az értékesítés elõfi- szabb határidejû számláit. A megvásárolt számlák teljes 
nanszírozására. Továbbá felvásárlásra és raktározásra, értékének a 80 százalékát vételár elõlegként kifizeti a ter-
valamint halasztott fizetési konstrukciók elõsegítésére. melõnek. A maradék 20 százalékot a termelõ akkor 
A hitel futam ideje minimum 12 hónap, maximum 18 kapja meg, ha a vevõ a számla teljes ellenértékét kifizet-
hónap. A hitel maximuma 500 millió forint és a te. A szolgáltatás költségei két részbõl állnak, az egyik a 
BUBOR+2,8 % kamattal vehetõ fel. A kamattámogatás normál banki kamat (folyószámla kamat), a másik költ-
mértéke hat havi BUBOR 50 %-a. ség tétel a faktordíj, amely 0,4-1,2 százalék között 

További támogatások a rendeletben, a gazdálkodás mozog. A faktoring segítségével tehát hitelfelvétel és ela-
eredményességét segítõ ismeretátadás támogatása. dósodás nélkül megoldható a termelés finanszírozása. 
Többek számára ez a támogatás az „Ezüstkalászos Ami az FVM támogatásokat illeti, még nincs konkrét 
gazda tanfolyam” és az „Aranykalászos gazda megoldás, speciális megoldást kell alkalmazni, hiszen 
tanfolyam” révén ismerõs. Ebben az évben is vegyenek nem a vevõkkel, hanem az állammal szembeni támoga-
részt a megszervezett tanfolyamokon a körzetünkben, tási igényt kell faktorálni. A cikk megírásakor (2004-03-
illetve további elõadásokon melyeket Abádszalókon is 22) csak ennyi információ állt rendelkezésemre, a 
megszervezünk. Ehhez a támogatási csoporthoz kap- következõ számban folytatom a támogatások ismerteté-
csolódik a szaktanácsadás díjának támogatása. A támo- sét.
gatást igénybe veheti minden mezõgazdasági termelõ 
élelmiszer-feldolgozási és agroturizmus tevékenységet Krupa István
folytató gazdálkodó. A családi gazdaság esetében csak a falugazdász
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A 2004. évi idegenforgalmi szezonkezdést - az Európai Unióhoz A tervezett program ismertetése:
való csatlakozás napjához - május 1-jéhez kötjük, amikor, a ha- 2004. május 01.
gyományoknak megfelelõen, egész napos községi majálist szer- Egész nap lehetõség van: piknikezésre, közös fõzésre, 
vezünk. Az elõkészítõ munkák még folyamatban vannak, de a je- büfézésre, pónilovaglásra, játék, édesség, kézmûves termékek és 
lenleg rendelkezésünkre álló információk alapján szeretnénk a tombola vásárlására, valamint sétakocsikázásra a környezõ utcá-
Kedves Olvasót tájékoztatni a tervezett eseményekrõl. A véglege- kon. 
sített programmal, más formákban, a késõbbiekben jelentkezünk. Részletes program

E jelentõs esemény méltó megrendezéséhez partnerként felkér-
Az Európa Emlékkutat a Kovács Mihály Általános Iskola elõtti tük Abádszalók gyermek intézményeit, civil szervezeteit, külsõ 
parkban a nap folyamán Varga Mihály országgyûlési képviselõ együttmûködõket. Ez úton is kérjük Abádszalók lakosságát, hogy 
avatja fel.környezetének szépítésével, személyes megjelenésével szintén já-
10 óraruljon hozzá a sikerhez. A vendéglátósokat, játék és édesség áru-

- A községi majális megnyitása a futballpályán. Kölcsönös sokat a majálison a közönség kiszolgálására várjuk.
köszöntõ beszédek.Balogh Barnabás vállalkozó díszkutat adományozott a 

- 200 db héliumos léggömböt eresztenek szélnek a településnek, amit a Kovács Mihály Általános Iskola elõtti téren 
gyermekek, melyben a kívánságaikat írják fel egy kis Varga Mihály országgyûlési képviselõ avat fel. Az Európa 
cédulára, hogy mit szeretnének elérni a közös Európában.Emlékkút, mint szökõkút feladata az emlékezésen túl a fõtér díszí-

- Az óvodások és iskolások közös mûsoratése és az ott tartózkodók hûsítése lesz.
Testvértelepüléseink közül a Lengyelországi Rzepiennik 

Stryzewski küldöttségét hívtuk meg, akik örömmel elfogadták a 
meghívást. E nemzetközi találkozóra meghívtuk Rafal 
Wisnyiewszkij Rendkívüli és Meghatalmazott Lengyel 
Nagykövetet, aki a központi rendezvények miatt nem tud 
megjelenni, személyes megbízottja fogja képviselni. Vendégeink 
a délutáni órákban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormány-
zat ünnepi programjába is bekapcsolódnak. A majális programjá-
ban nagy hangsúlyt kap nemzeti hagyományaink ápolása, a helyi 
értékek bemutatása. Az abádszalóki gyermekcsoportok mûsorán 
túl, népdalkörök találkozóját hirdettük meg, melynek házigazdája 
a Csillaghúr Népdalkör. Itt a Tisza-tavi Ki Mit Tud-on díjat nyert 
csoportjaink mutatkoznak be. A nyugdíjas klub - szokásainak meg-
felelõen - nyugdíjas találkozót szervez erre a jeles napra.

A rendezvény lebonyolításához szükséges anyagiak elõteremté-
se érdekében pályázatokat adtunk be a Miniszterelnöki 
Hivatalhoz és a Megyei Önkormányzathoz. A pályázatokon való 
sikeres szereplés feltétele annak, hogy az ismertetett programot 
maradéktalanul megvalósítsuk.

11 óra
- Népdalkörök, folklór csoportok találkozója, bemutatója
- „Május 1. Kupa” kispályás futball bajnokság
- „Európai népek játékai” címmel szervez közös játékot a 

Hagyományõrzõ Népijáték Csoportunk.
14 óra

- Agárdi László parodista mûsora.
15 óra

- Tûzoltóink bemutatója
16 óra

- Aszfaltrajz verseny, arcfestés, játszóház és játékkészítés
- Kerékpáros, ügyességi és futó versenyek

17 óra
- Közös aerobic
- Kapura rúgó verseny

19 óra
- Utcabál, a Parti Rádió elõtti útszakaszon (Arany J. út).

21 óra
- Tûzijáték, melyben bemutatjuk az Európai Unió jelképeit Mivel a 19 bel és külföldi utazási kiállításon terjesztett 

megjelenítõ bombákat„Abádszalóki Nyár 2004” programfüzetben már meghirdettük a 
községi majálist, várhatóan nem csak a település lakosságának ér-

Szekrényes Istvándeklõdésére számíthatunk, hanem visszatérõ vendégeink és turis-
mûvelõdési ház igazgatóták is megjelennek a rendezvényen.

Községi majális és Európa Emlékkút avatás
az Európai Unióhoz csatlakozásunk jegyében



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók  Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete

Felelõs kiadó: Ballagó László jegyzõ
A szerkesztõség tagjai: Bordás Mária Magdolna, Botosné Nagy Julianna,

Kocsis Jánosné, Krupa István, Parázsó Katalin, Szabó István
A szerkesztõség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: 75.361/1997

Nyomdai munkák: Rózsa és Társa BT Kunhegyes ( 06-30-9857-940

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

ORVOSI ÜGYELET ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

 

Április 3-4. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

Április 10-11-12. Dr. Matus Mária Abádszalók,
( 06/30/4821-811 Széchenyi út 6.

( 59/355-275

Április 17-18. Dr. Halas József Abádszalók,
Mikszáth út 20.
( 59/355-534

Április 24-25. Dr. Bagi Imre Abádszalók,
( 06/30/4093-635 István kir. út 5.

Április 3-4. Dr. Vörös János Abádszalók,
( 06/30/9586-625 Darwin út 3.

( 59/355-214

Április 10-11-12. Dr. Sinka Nándor Kunmadaras,
( 06/30/9258-653 Karcagi út 21/a.

( 59/327-830

Április 17-18. Dr. Gyöngy Ferenc Tiszafüred,
( 06/30/9582-025

Április 24-25. Dr. Horváth Lajos Kunhegyes
( 06/30/9670-960 Zádor u. 2.

ISTENTISZTELET SZENTMISE
Április 6-7-8. 18 órától a Gyülekezeti Teremben Nagyheti alkalmak Április 8. 17 órától Utolsó vacsora emlékére Szentmise
Április 9. Nagypéntek 10 órától Istentisztelet az Abádi Református Április 9. 17 órától Hódolat a Szent Kereszt elõtt

Templomban Április 10. 17 órától Húsvét Vigiliája - Szentmise
Április 11-12. 10 órától Úrvacsorás Istentisztelet Április 11. 11 órától Vasárnapi mise ünnepe
Április 24. 18 órától Kovács András Jótékonysági Április 12. 11 órától Húsvéti mise

orgonahangversenye a Szalóki Református Templom javára
Abádi fûtött Református Templomban: vasárnap 10,00 órakor Csütörtökön, szombaton 8,00 órától
Minden hónap utolsó vasárnapján Úrvacsorás Istentisztelet Vasárnap 11,00 órától

Csütörtökön 17 órától
Bibliaóra a Gyülekezeti Teremben

 

FELHÍVÁS
Nagyközségünkben az un. „Belsõ faluban” hangulatos, a település összképéhez 

hozzátartozó Református templom található. A templom meglehetõsen lerobbant 
állapotban van, mely elsõsorban a toronysüveg meggyengülésének és a tetõszerkezet 
elhasználódásának következménye. Ezért a Tiszafüredi Elsõfokú Építésügyi Hatóság 
helyreállításra kötelezte a helyi Református Egyházközséget. Felhívásunkkal összefogást 
hirdetünk. Szeretnénk ha  a településen mûködõ szervek, jóérzésû emberek segítenének a 
„Belsõ falusi” templom felújításának megvalósításában, azért hogy megmaradjon a jövõ 
számára.

A cél támogatása érdekében a Református Egyházközség a Tiszafüred és Vidéke 
Takarékszövetkezet kirendeltségénél támogatási számlát nyitott: 70100028-11074630 
számon, melyre a legapróbb támogatásokat is hálával fogadja.
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