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A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép vi se lõ tes -
tü let jú ni us 30-án ülé se zett, és az aláb bi fon to sabb dön -
té se ket hoz ta. 

• El fo gad ta a Pol gár mes te ri Hi va tal ál tal ké szí tett tá jé -
koz ta tót az ön kor mány zat kint lé võ sé ge i rõl.

• Ren de let-ter ve ze tet tár gyalt el sõ ol va sat ban a hir det -
mé nyek el he lye zé sé nek sza bá lyo zá sá ról. A ren de -
let-ter ve zet szö ve ge a Hír mon dó ban ol vas ha tó,
mely hez a la ko sok tól is vá runk vé le mé nye ket, ja vas -
la to kat. 

• Az ÁFÉSZ kez de mé nyez te az új te le pi ABC elõt ti köz -
te rü le ten  a ma gán sze mé lyek ál tal tör té nõ áru sí tás
meg szûn te té sét, ami hez a köz te rü let hasz ná lat ról
szó ló ren de let mó do sí tá sá ra lett vol na szük ség, de
azt a kép vi se lõ tes tü let nem fo gad ta el. 

• Jó vá hagy ta a tes tü let Fegy ver nek Nagy köz ség
2005-2013. évek re szó ló te le pü lés fej lesz té si ter vét. A
ter vet nagy ter je del me mi att az új ság ban nem tesszük 
köz zé, de a www.fegyvernek.hu hon la pon el ér he tõ. 

• A kép vi se lõk el vi ek ben egyet ér tet tek a tor na csar nok 
épí té sé rõl szó ló pá lyá zat ban va ló rész vé tel lel.

• Jó vá hagy ta a tes tü let a kétpói hul la dék le ra kó üze mel -
te té si szer zõ dé sé nek mó do sí tá sát.

• Nem ér tett egyet a tes tü let a 2005. évi költ ség ve tés -
ben sze rep lõ kom posz tá ló és épí té si hul la dék le ra kó
te lep ter ve zé si költ ség ki egé szí té sé vel.

• Ál lást fog lalt a Fegy ver nek szapárfalui te le pü lés részt
el ke rü lõ 4. sz. fõ út nyom vo na lá nak ki ala kí tá sá val kap -
cso lat ban. Esze rint a tes tü let azt a vál to za tot tá mo gat -
ja, hogy a 34-es út tal ala kul jon ki kö zös cso mó pont.
Így ki sebb szán tó te rü le tet kel le ne igény be ven ni; a
ser tés te lep ol csób ban ki sa já tít ha tó, mert nem mû kö -
dik és a lineár te lep bõl ki sebb te rü le tet érin te ne. A hi -
va tal a tes tü let dön té sét to váb bí tot ta a Köz út ke ze lõ
Kht. fe lé. 

• A Dó zsa Gy. és a Hárs fa út (sza lag há zak mö gött) épí -
té sé hez 4.700.000.- Ft be ru há zá si hi tel fel vé tel ét
hagy ta jó vá. 

• A Fürst S. út 6. sz. alat ti in gat lan elekt ro mos ener gi á -
val va ló el lá tá sá hoz szük sé ges há ló zat ki épí té sé re
kö te le zett sé get vál lalt a tes tü let. 

• Egyet ér tett a kép vi se lõ tes tü let a Nagy kun sá gi Mi nõ -
sé gi Bú za ter me lõk Ter me lõi Cso port ja Kft-ben lé võ
törzs tõ ké je 450.000.- Ft-tal tör té nõ eme lé sé vel; to -
váb bá a Me zõ tú ri Ola jos Nö vé nyek Kft-be 300.000.-
Ft ta gi köl csön jut ta tá sá val. 

• A Tö rök szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság ré szé re se -
bes ség mé rõ be ren de zés be szer zé sé hez 100.000.-
Ft. tá mo ga tást sza va zott meg a tes tü let.

• A Fegyverneki Hor gász Egye sü let ké rel mé re bér le ti
díj költ ség hez tör té nõ hoz zá já ru lás cí mén 50.000.-
Ft-ot ha gyott jó vá.

• A te le pü lé sen éven te meg tar tás ra ke rü lõ nõ gyógy -
ásza ti rák szû ré si mun ka el is me ré se ként a Hetényi G.
Kórház-Rendelõintézet Szülészet-Nõgyógyászati
Osztály ala pít vá nyát 200.000.- Ft-tal tá mo gat ja a
fegyverneki ön kor mány zat.

• Ugyan csak a kor sze rûbb be teg el lá tást szol gál ja a Tö -
rök szent mik ló si EGYMI in for ma ti kai be ren de zé sé nek
fej lesz té se, mely hez a fegyverneki ön kor mány zat
50.000.- Ft. tá mo ga tást ad. 

• A tes tü let egy fõ is ko lai hall ga tó val ta nul má nyi szer zõ -
dést kö tött vé dõ nõi ál lás be töl té se ér de ké ben.

• A II. sz. fog or vo si kör zet ben fo gá sza ti gép fel újí tá sá ra
570.000.- Ft-ot ha gyott jó vá a tes tü let. 

• Az ún. ipar te le pen össze sen 4200 m2 te rü let ér té ke sí -
té sé rõl dön tött az IVAN-TRANS Kft. ré szé re.

• A Fel sza ba du lás u. 146/a. sz. alat ti bér la kást az ön -
kor mány zat nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség gé mi -
nõ sí tet te és 2005. szep tem ber 1-tõl a rend õr ség
ré szé re tör té nõ bér be adá sát en ge dé lyez te a rend õr -
õrs fej lesz té se ér de ké ben. 

• Két ház in gat lan vé te lé rõl és el adá sá ról is ha tá ro zott a
tes tü let. 

Ren de le tet nem al ko tott a tes tü let a jú ni u si ülé sen.

-Buzás Istvánné
-jegyzõ-    

A Képviselõtestület hírei

Tisz telt Ol va sók!

Köz zé tesszük a te le pü lés kör nye zet vé del mé rõl szó ló
ren de let-ter ve ze tet.

Kér jük a la kos sá got, hogy vé le mé nye i ket, ja vas la ta i kat
2005. szep tem ber 10-ig a Pol gár mes te ri Hi va tal 5. sz.

he lyi sé gé ben szí ves ked je nek írás ban vagy szó ban
meg ten ni.

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te
……/2005.(….) ren de let-ter ve ze te

 A hir det mé nyek el he lye zé sé rõl és el tá vo lí tá sá ról

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te az ön -
kor mány zat ok ról szó ló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bek.
és a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tv. 42. §. (4)

be kez dés ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:

I. fe je zet

Ál ta lá nos ren del ke zés

A ren de let cél ja

1. §.

A ren de let al ko tás cél ja a nagy köz ség kör nye zet vé del mi, 
te le pü lés ké pi ér de ke i nek szol gá la ta.

A ren de let ha tá lya

2. §.

A ren de let ha tá lya Fegy ver nek Nagy köz ség köz igaz ga -
tá si te rü le té re ter jed ki.

foly ta tás a kö vet ke zõ oldalon

A hir det mé nyek el he lye zé sé rõl és el tá vo lí tá sá ról
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foly ta tás az elõ zõ oldalról

II. fe je zet

Hir det mé nyek el he lye zé se

3. §.

(1) Hir det mé nye ket az er re a cél ra szol gá ló, az alább fel -
so rolt he lye ken fel ál lí tott hir de tõ be ren de zé se ken le het
el he lyez ni. 

1. Fel sza ba du lás út 161. (pi ac)

2. Or vo si Ren de lõ

3. Szapárfalu Mû ve lõ dé si Ház

4. Pos ta

5. Fel sza ba du lás út 33. 

(2) Az (1) be kez dés nem vo nat ko zik a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ál tal köz zé tett hir det mé nyek re.

(3) Az (1) be kez dés ben írt hir de tõ be ren de zé se ket a
Pol gár mes te ri Hi va tal he lye zi el. 

(4) A hir de tõ táb lán fény vissza ve rõ anyag nem hasz nál -
ha tó. 

(5) Köz te rü le ten 1 m2-nél na gyobb fe lü le tû hir de té si és
rek lám cé lú épít mény, rek lám-szer ke zet és rek lám, cég,
vagy cím táb la az épí tés ügyi ha tó ság en ge dé lyé vel ál lít -
ha tó fel. (46/1997. (XII. 29.) KTM ren de let 9. §. (1) bek.
cd.) pont sze rin ti szö veg)

A hir de tõ be ren de zés el he lye zé se nem za var hat ja a
köz úti köz le ke dés rend jét.

4. §.

Ti los hir det ményt köz épü le te ken, mû em lé ki vagy mû -
em lék jel le gû épü le te ken, he lyi ér ték vé de lem alatt ál ló
épü le te ken, to váb bá köz té ri szob ro kon, em lék mû ve ken, 
vil lany osz lop okon, te le fon fül ké ken, te le fon ve ze té kek
mû tár gya in, busz vá rók ban el he lyez ni. 

5. §.

A pla ká to kat olyan mó don kell el he lyez ni, hogy az kár -
oko zás nél kül le gyen el tá vo lít ha tó (pl. rajz szög, ra gasz -
tó sza lag).

6. §.

A hir de tõ be ren de zé se ken el he lye zett pla ká tok tar tal ma
nem sért he ti a köz er köl csöt. A köz er köl csöt sér tõ pla ká -
to kat azon nal el kell tá vo lí ta ni. 

7. §.

Azo nos hir de tés re vo nat ko zó pla ká tok ból hir de tõ táb lán -
ként csak 1 db he lyez he tõ el.

III. fe je zet

A vá lasz tá si hir det mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren del ke -
zé sek

8. §.

Épü let fa lá ra, ke rí tés re vá lasz tá si pla ká tot el he lyez ni ki -
zá ró lag a tu laj do nos, a bér lõ, il le tõ leg – ál la mi vagy ön -
kor mány za ti tu laj don ban lé võ in gat lan ese tén – a
va gyon ke ze lõi jog gya kor ló já nak hoz zá já ru lá sá val le het
(1997. évi C. tv. 42. §. (3) bek. szö ve ge).

9. §.

(1) Vá lasz tá si pla kát el he lye zé se – a 6. §. fi gye lem be -
vé te lé vel és a (2)-(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
te lek kel – kor lá to zás nél kül en ge dé lyez he tõ.

(2) Ti los vá lasz tá si pla kát el he lye zé se az ál la mi vagy
ön kor mány za ti ha tó ság el he lye zé sé re szol gá ló épü le ten 
vagy azon be lül (1997. évi C. tv. 42. §. (4) bek. szö ve ge).

(3) Ti los vá lasz tá si pla kát el he lye zé se a 4. §-ban fel so -
rol tak ese té ben is.

(4) Nem vo nat koz nak az (1)-(3) be kez dés ben fog lalt ti -
lal mak a vá lasz tá si szer vek hi va ta los vá lasz tá si hir det -
mé nye i re és pla kát ja i ra. 

10. §.

A vá lasz tá si kam pányt szol gá ló önál ló hir de tõ be ren de -
zé sek el he lye zé sé re a köz te rü let hasz ná lat ról szó ló jog -
sza bá lyo kat kell al kal maz ni (1997. évi C. tv. 42. §. (5)
bek. szö ve ge).

11. §.

A vá lasz tá si pla ká to kat úgy kell el he lyez ni, hogy az ne
fed je más je lölt vagy je lö lõ szer ve zet pla kát ját és kár oko -
zás nél kül el tá vo lít ha tó le gyen. 

IV.  fe je zet

Ve gyes ren del ke zés

12. §.

(1) Az ide jét múlt hir det mé nye ket 8 na pon be lül az kö te -
les el tá vo lí ta ni, aki azt el he lyez te.

(2) A vá lasz tá si pla ká tot az, aki el he lyez te vagy aki nek
ér de ké ben el he lyez ték, a sza va zást kö ve tõ 30 na pon
be lül kö te les el tá vo lí ta ni (1997. évi C. tv. 42. §. (8) bek.
szö ve ge).

13. §.

Aki a 3-12. §-ban fog lalt ti lal ma kat meg sze gi, az kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott sza bály sér té si fe le lõs ség -
gel tar to zik. 

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

14. §.

E ren de let al kal ma zá sa so rán: 
a.) köz épü let: az az épü let, amely ál lam ha tal mi, köz -
igaz ga tá si, ön kor mány za ti és ezek in téz mé nyei el he lye -
zé sé re, va la mint az egy há zak hit éle ti te vé keny sé gé nek
hely szí né ül szol gál,

b.) köz te rü let: köz hasz ná lat ra szol gá ló min den olyan ál -
la mi vagy ön kor mány za ti tu laj don ban ál ló föld te rü let,
ame lyet a ren del te té sé nek meg fe le lõ en bár ki hasz nál -
hat, és az in gat lan nyil ván tar tás ak ként tart nyil ván,

c.) hir det mény: a rek lám, pro pa gan da anya gok, fal ra -
gasz ok, ér te sí té sek, tá jé koz ta tók, vá lasz tá si pla ká tok,

d.) vá lasz tá si pla kát: vá lasz tá si fal ra gasz, hir de tés, szó -
ró lap, ve tí tett kép, zász ló emb lé ma a hor do zó anyag tól
füg get le nül.

e.) köz er köl csöt sér tõ pla kát: por nog ráf meg je le ní tést
áb rá zo ló, a sze xu a li tást vagy az erõ sza kot ön cé lú an be -
mu ta tó pla kát. 

f.) ide jét múlt hir det mény: a hir det mé nyen meg je lölt
idõ pont le tel te.

Zá ró ren del ke zés

15. §.

E ren de let 2005. ok tó ber 1-én lép ha tály ba.

-Huber Fe renc-                                                    -Buzás Istvánné-                      
-polgármester-                                                             -jegyzõ-      
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A vál lal ko zá sok tá mo ga tá sá ról szó ló
23/2002. (VI.1.) ön kor mány za ti ren -
de let le he tõ sé get ad a vál lal ko zók -
nak, hogy fej lesz té si el kép ze lé se ik
meg va ló sí tá sá hoz  vissza té rí ten dõ, 
vagy vissza nem té rí ten dõ ön kor -
mány za ti tá mo ga tás ra pá lyáz za nak. 

Az ön kor mány zat tá mo ga tás ra a for -
rást a 2002-ben meg emelt ipar ûzé si
adó ból biz to sít ja, az az le he tõ sé get
ad a vál lal ko zók nak ar ra, hogy a
meg emelt adó ból kép zett alap ra pá -
lyáz hat nak. Az ed di gi gya kor lat sze -
rint el sõ sor ban vissza té rí ten dõ
tá mo ga tást nyújt az ön kor mány zat
azért, hogy a vissza té rü lé sek bõl mi -
nél na gyobb alap jöj jön lét re, több
vál lal ko zás is hoz zá fér jen eh hez a
tá mo ga tás hoz. 

A ren de let élet be lé pé se óta (2002.
jú ni us 1.) az ön kor mány zat 21 mil lió
Ft (ezt az össze get 2006-tól nem

eme li az ön kor mány zat, alap sze rû en 
mû köd te ti, az az annyit ad ki,
amennyi az éves vissza té rü lés) ka -
mat men tes tá mo ga tást nyúj tott 16
vál lal ko zó nak. Ezek rõl min den eset -
ben a Hír mon dón ke resz tül tá jé koz -
tat tuk a la kos sá got. A tá mo ga tás
mér té ke 500.000.- és 4.000.000.- Ft
kö zöt ti volt, a vissza fi ze tés fo lya ma -
tos. 

A ren de let sze rint el sõ sor ban ka mat -
men tes köl csönt biz to sít az ön kor -
mány zat, és min den olyan fej-
lesztéshez hoz zá já rul, mely kel lõ en
meg ala po zott, és biz to sít va lát szik a
tá mo ga tás vissza fi ze té se. Ilyen pá -
lyá za ti for má ban va ló sult meg több
ke res ke del mi és szol gál ta tó (hús -
bolt, élel mi szer bolt), vendéglátóipari
egy ség bõ ví té se, fej lesz té se, ipa ri,
ter me lõ be ru há zás, me lyek hoz zá já -
rul tak ah hoz, hogy a te le pü lé sen kul -

tu rál tabb kö rül mé nyek kö zött ve hes -
sük igény be a szol gál ta tá so kat, nem
utol só sor ban mun ka hely te rem tést is 
szol gál tak. 

E tá mo ga tá si rend szer kis sé bo nyo -
lult és a vál lal ko zók vé le mé nye sze -
rint ne he zen le het hoz zá fér ni.
Tu do má sul kell ven ni, hogy az ön -
kor mány zat nak ez zel a tá mo ga tás -
sal az is cél ja, hogy a te le pü lé sünk
fej lesz té se mel lett a vál lal ko zó kat
meg ta nít sa, ho gyan le het hoz zá fér ni
ha zai köz pon ti il let ve, uni ós for rás -
hoz. 

Te le pü lé sünk jö võ je szem pont já ból
na gyon fon tos, hogy mi nél több vál -
lal ko zás, ci vil szer ve zet tud jon „kí vül -
rõl” pénzt be hoz ni, hogy gyor sab ban
tud jon a te le pü lé sünk fej lõd ni.

-Huber Fe renc-
-pol gár mes ter-

A vállalkozások támogatásáról

2005-ben az ed dig el telt idõ ben há -
rom szor kel lett II. fo kú bel víz vé del mi
ké szült sé get el ren del nem, ami a
csa tor nák és a Holt-Ti sza fo lya ma -
tos víz szint el len õr zé sén túl az Al só -
ré ti szi vattyú te lep be in dí tá sát is
je len ti. Ter mé sze te sen min dig fi gyel -
nünk kell a Holt-Ti sza víz mi nõ sé gé re 
is, amit bögézéssel, az egyes tó egy -
sé gek fel duz zasz tá sá val tu dunk el -
ér ni. Eh hez a ko ráb bi évek hez
ha son ló an az idén is vá sá rol tunk vi -
zet a Nagy kun sá gi csa tor ná ból,
amely az NK. IV-1-en a fut ball pá lya
fe lett fo lyik a Holt-Ti szá ba.

Aki részt vett a Fa lu na pon  ta pasz tal -
hat ta, hogy er re kü lö nö sen az 1-es
tó nál nagy szük ség van, hisz egy-két 
he tes me leg után érez he tõ a Holt-Ti -
sza kel le met len sza ga. Saj nos nem
elõ ször for dul elõ, hogy az ön kén tes
víz kor mány zók el fe led kez nek ar ról,
hogy a víz meg ha tá ro zott irány ba fo -
lyik, (és ott össze gyû lik) ma guk sze -
ret nék a víz szin tet sza bá lyoz ni a
holt ágon. Au gusz tus 10-ére vir ra dó
haj nal ban a 2-3. tó egy ség nél az el -
zá rás ra hasz nált desz ká kat ki tör ték
és a 4 tó egy ség ben a Csobánkai át -
já rót le zár ták, nem tö rõd ve az zal,
hogy a Büdöséri csa tor ná ba a víz
vissza duz zasz tá sa ve szé lyez tet te a 
csa tor na mel let ti in gat la no kat. A 4.
tó egy ség ben pe dig a ha lak ra is ve -
szé lyes víz szint csök ke nést oko -
zott, mi vel az Al só ré ti zsi li pet a
bel víz vé de lem mi att ki kel lett nyit ni.
Ez ügy ben fel je len tést is kel lett ten ni 
a rend õr sé gen, hisz eb ben a bel víz -
vé del mi fo ko zat ban ilyen cse lek -
mény bûn cse lek mény nek szá mít,

mely je len tõs bün te tést von ma ga
után. 

Több ször tá jé koz tat tuk ar ról a hor -
gá szo kat és a te le pü lés la kó it, hogy
a Holt-Ti sza el sõd le ges funk ci ó ja a
bel víz el ve ze té se és aki a víz vé de -
ke zést aka dá lyoz za a te le pü lé sen,
kb. 100 la kó in gat lant ve szé lyez tet.
Nem szól va a kö zel 40-50 ha-os te -
rü let rõl, ahol a Büdöséri csa tor ná -
ban 40-50 cm–es víz szint emelke-
dés  már a szán tó föl de ken okoz kárt. 
En nek el le né re a hor gá szok ér de ké -
ben en nél fo lya ma to san ma ga sabb
víz szin tet biz to sí tunk, mely ter mé -
sze te sen bel víz vé de ke zés ese tén a
te lek csúcs nál tör té nõ szi vattyú zás
mi att több let költ sé get je lent az ön -
kor mány zat nak. 

Tá jé koz ta tá sul: a Fegyverneki
Büdöséri belvízöblözeten a té li víz -
szint 160 cm, a nyá ri víz szint 194
cm. A mé rõ a szenny víz te lep nél a
3-4. tó egy ség kö zöt ti híd át ere szén
ta lál ha tó. 

-Huber Fe renc-
-pol gár mes ter-

Sok az önkéntes vízkormányzó

A 2005-ös esz ten dõ ed dig el telt ré -
sze is mé tel ten na gyon csa pa dé kos
volt. Ez a fo lya ma tos bel víz prob lé -
má kon túl a köz te rü le te ken a fû nyí -
rók nak is sok mun kát je len tett. 
A te le pü lés út ja it be jár va azt ta pasz -
tal tuk, hogy a la ko sok több sé ge fo -
lya ma to san kar ban tar tot ta a
köz te rü le tet, és a fo lya ma tos fû nyí -
rás után öröm volt vé gig men ni a te -
le pü lé sen és lát ni a ren de zett
ut cá kat. Ezért egy-egy la kó ál tal el -
ha nya golt te rü let sok kal fel tû nõbb
volt, mint a ko ráb bi évek ben. Re -
mél jük, hogy ne kik nyo mós okuk
volt ar ra, hogy nem nyír ták a fü vet,
nem já rul tak hoz zá kör nye ze tük
szé pí té sé hez.
A csa pa dé kos idõ já rás, a gyor san
nö võ fû az ön kor mány zat nak is je -
len tõs fel ada tot adott. A ko ráb bi
évek ben meg szo kott lét szám mal és 
esz kö zök kel nem tud tuk meg fe le lõ
mó don kar ban tar ta ni a köz te rü le te -
ket. El sõ sor ban a te me tõ ben oko -
zott gon dot a fû nyí rás. A hi va tal
te me tõ kar ban tar tás sal meg bí zott
dol go zói csak az utak rend be té tel ét
tud ták a szo kott mó don meg ol da ni.
Ezért kér jük, akik rend sze re sen
gon doz zák a sí ro kat, ha mód juk ban 
áll, a sí rok kö zött, a ne he zen ta ka rít -
ha tó he lye ken se gít sék a te me tõk
szeb bé té te lét a gaztalanítással.
Azok nak akik ezt ed dig is meg tet -
ték, kö szö nöm.

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Köszönet a
lakosoknak
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Köz zé tesszük az ÁNTSZ La bo ra tó ri um Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ké mi ai La bo ra tó ri u ma ál tal 2005. 06.
29-én a Fegyverneki Víz mû nél vett, víz há ló zat ra bo csá tott ivó víz min tá já nak bak te ri o ló gi ai és ké mi ai vizs gá la ta i -
nak ered mé nyét, szab vá nyát, va la mint az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl szó ló
201/2001. (X.25.) Kor mány ren de let és az azt mó do sí tó 47/2005. (III. 11.) Kor mány ren de let 1. sz. mel lék let C, D, E
táb lá za tá ban fog lalt ha tár ér té ke it.

Mért vizs gá la ti ered mé nyek és a ren de let ben meg ha tá ro zott ha tár ér té kek:

Vizs gá lat Mért ér ték Mér ték egy ség Ha tár ér ték Mér ték egy ség Szab vány

Escherichia co li 0 /100 ml 0 /100 ml
MSZ EN ISO
9308-1:2001

Coliform bak té ri u mok 0 /100 ml 0 /100 ml MSZ EN ISO
9308-1:2001

Te lep szám 22 Co-on 0 /1 ml 0 /1 ml MSZ EN ISO 6222:2000

ve ze tõ ké pes ség 1358 µS/cm 20
Co-on 2500 µS/cm 20

Co-on MSZ EN 27888:1988

per man ga nát-in dex
KOIps

 3,3  mg/l 5,0  mg/l MSZ 448-20:1991

nit rát 3,4 mg/l 50 mg/l MSZ 448-12:1982
nitrit  0,08  mg/l 0,50  mg/l MSZ 448-12:1982
klo rid  12  mg/l 250  mg/l MSZ 448-15:1982

am mó ni um  0,33  mg/l 0,50  mg/l MSZ ISO 7150-1:1992
vas <40 µg/L 200 µg/L MSZ 1484-3:1998 6.p.

man gán 90 µg/l 50 µg/l MSZ 1484-3:1998 6.p.

A fen ti ada tok ból ki tû nik, hogy te le pü lé sün kön a há ló zat ra bo csá tott víz vizs gált pa ra mé te rei meg fe lel nek az ivó víz
mi nõ sé gé re vo nat ko zó elõ írá sok nak. A vizs gá la to kat vég zõ la bo ra tó ri um fo lya ma to san el len õr zi az ivó víz mi nõ sé -
gét, 2005. év ben ed dig 10 al ka lom mal 45 min tát vett te le pü lé sün kön. A vizs gá la tok ered mé nye i rõl to vább ra is fo lya -
ma to san tá jé koz tat ni fog juk a Tisz telt La kos sá got. 

-Fegyverneki Víz mû-

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a Fegyverneki Víz mû fo lya ma to san cse ré li a köz ség ben a le járt víz mé rõ
órá kat. Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni a T. La kos ság se gí tõ együtt mû kö dé sét, mely nek kö szön he tõ en jú li us
hó nap ban Szapárfaluban az összes le járt víz mé rõt si ke rült le cse rél nünk. A to váb bi óra cse rék szep tem ber hó nap -
ban a Szeg fû, Re ze da, Vi o la, Or go na, Gyöngy vi rág, Ár vács ka, Tu li pán és Roz ma ring uta kon lesz nek.

- Fegyverneki Víz mû -

Lakosság tájékoztatása az ivóvíz minõségérõl

Fegyvernek Nagyközség területén mért csapadékmennyiség 
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Tájékoztatás a vízmérõ cserékrõl
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Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy a
szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el -
lá tá sok ról szó ló, 1993. évi III. tör vény 
38. §. (8) bek. alap ján, a nor ma tív la -
kás fenn tar tá si tá mo ga tás 1 év re ál -
la pít ha tó  meg. 

Az egy év le tel te után - a jo go sult sá -
gok iga zo lá sa mel lett - a tá mo ga tást
új ra meg kell igé nyel ni! 

A  fo lya ma tos tá mo ga tás hoz fon tos,
hogy a  je len le gi tá mo ga tás meg szû -
né sé nek idõ pont já ról tá jé ko zód jon.

A meg szû nés idõ pont ját a meg ál la -
pí tó ha tá ro zat tar tal maz za.

Az ígényléshez szük sé ges nyom tat -
vá nyok be sze rez he tõk a Hi va tal 6.
szá mú iro dá já ban, ügy fél fo ga dá si
idõ ben.  

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Tájékoztató

A Fegyverneki Víz mû dol go zói a bel víz
mul tá val a fer tõ zé sek ter je dé se el len
klór me szet és mészhidrátot szór tak, va -
la mint szú nyog ir tó tab let tá kat he lyez tek
el a csa tor nák ban, víz ál lás ok ban és az
ár kok ban.

-Fegyverneki Víz mû-

Fertõtlenítés



Tá jé koz tat juk a Tisz telt La -
kos sá got, hogy 2005. jú ni -
us - jú li us hó na pok ban a
lo pá sok, il let ve a ga ráz da
jel le gû ma ga tar tá sok je len -
tet ték a fõ prob lé mát te le -
pü lé sün kön. Kér jük a
La kos sá got, hogy kü lö nös
fi gyel met for dít sa nak va -
gyon tár gya ik és ér ték tár -
gya ik meg óvá sá ra (la kás-
ok ott hon ról tör té nõ tá vo -
zás ko ri be zá rá sa,  ke rék -
pár ok üz le tek elõt ti
le zá rá sa, ).

• 2005. 06. 20-án a ké sõ
dél utá ni órák ban egy he -
lyi fi a tal em ber al ko ho los

be fo lyá solt sá gá nak kö-
vet kez té ben a Gyöngy -
vi rág Presszó elõtt bán-
talamzott egy he lyi la -
kost. El le ne ga ráz da ság
mi att in dí tot tunk el já rást.

• 2005. 07. 04-én a fegy -
ver neki Oá zis discóban
egy ak kor még is me ret -
len fi a tal em ber tett leg
bán tal ma zott egy ott
szó ra ko zó kunmadarasi
fi a tal em bert, aki a bán -
tal ma zás kö vet kez té ben 
8 na pon túl gyógy uló sé -
rü lé se ket szen ve dett. El -
le ne sú lyos tes ti sér tés
mi att in dí tot tunk el já rást.

• 2005. 07. 04-re vir ra dó
éj sza ka ak kor még is -
me ret len sze mély 7 db
bir kát tu laj do ní tott el
Fegyvernek-Szapárfalu
ból, il let ve több la kás ud -
va rát meg lá to gat ta. A lo -
pás sal oko zott kár
150.000 Ft. Az el kö ve tõ
fel de rí tés re ke rült.

• 2005. 07. 05-re vir ra dó
éj sza ka is me ret len tet -
tes be ha tolt  Fegy ver nek 
Csil lag úton ta lál ha tó
ital bolt ba és on nan
kész pénzt, al ko holt és
do hány árút  tu laj do ní tott
el. A lo pás sal oko zott
kár: 314.000 Ft.

• 2005. 07. 07.-re vir ra dó
éj sza ka is me ret len el kö -
ve tõ egy fegyverneki la -
kos la ká sá nak ud va rá ról 
bú vár szi vattyút tu laj do -
ní tott el 25.000 Ft ér ték -
ben.

• 2005. 07. 08-án a dél -
utá ni órák ban  is me ret -
len tet tes Fegy ver nek 
Katólikus temp lom tól el -
tu laj do ní tott egy ke rék -
párt 15.000 Ft ér ték ben.

• 2005. 07. 18-án egy
fegyverneki la kos ar ról
tett be je len tést, hogy is -
me ret len tet tes meg mér -
gez te nagy ér té kû, shi-
tzu faj tá jú  ku tyá ját. Az 
oko zott kár 100.000 Ft.

• 2005. 07. 20-án egy
fegyverneki la kos ar ról
tett be je len tést, hogy is -
me ret len tet tes el tu laj do -
ní tot ta né met ju hász
faj tá jú kis ku tyá ját. A lo -
pás sal oko zott kár
10.000 Ft.

• 2005. 07. 22-én ak kor
még is me ret len sze mély 
meg ron gál ta egy fegy-
verneki la kos la ká sá nak
ke rí té sét. Az el kö ve tõ
fel de rí tés re ke rült, el le ne 
ga ráz da ság mi att in dí -
tot tunk eljárárst. 

Kér jük a Tisz telt La kos sá -
got, hogy aki nek a fen ti
bûn cse lek mé nyek kel,
vagy bár mely más bûn cse -
lek ménnyel kap cso lat ban
in for má ció van a bir to ká -
ban azt ossza meg ve lünk,
hi szen a bûn ül dö zés mind -
annyi unk ér de ke. 

-Lövei Sán dor r.tzls.-

Rendõrségi hírek

Kér jük a Tisz telt La kos sá -
got, ha szom széd juk ban,
is me rõs kö rük ben tu do má -
suk ra jut, olyan el lá tat lan
fel nõtt sze mély, aki nek le -
rom lott az egész sé gi ál la -
po ta, vagy nincs jö-
vedelme, hoz zá tar to zó ja,
vagy nem fi gyel rá sen ki je -

lez ze a Csa lád se gí tõ Szol -
gá lat nál: 
Fel sza ba du lás út 173., 
tel: 556-025.

Se gít sen, hogy se gít hes -
sünk!

-Barta Józsefné-
-Intézményvezetõ-

Kér jük a La kos sá got, ha
há zat, lak részt, vagy szo -
bát ad na ki al bér let be rö vi -
debb, vagy hosszabb
táv ra, ak kor je lez ze a Gon -
do zá si Köz pont Csa lád se -
gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá la tá nál, Fegy ver -
nek, Fel sza ba du lás út 173. 
szám alatt.

To vább ra is vár juk és szí -
ve sen fo gad juk a csa lád

szá má ra már fö lös le ges sé
vált ru ha ne mû ket, gyer -
mek já té ko kat, mely nek a
hát rá nyos hely ze tû ek nagy 
hasz nát ve het nék.

Kö szön jük a la kos ság ed -
di gi fel aján lá sa it és se gít -
sé gét!

-Gon do zá si Köz pont   
Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti

Szol gá la ta-

A Gondozási Központ felhívásai

Bor gu lya Ist ván nyug díj ba vo nu lá sa mi att 
új fa lu gaz dá sza van köz sé günk nek. 

Bog dán Pé ter fo ga dá si ide je: 

Fegy ver nek: csü tör tök 8-16
Tiszabõ: szer da 8-12

El ér he tõ: 

• 30/253-3756,

• 56/556-028 fegyverneki iro da,

• 59/528-044 Kenderesi Pol gár mes te ri
Hi va tal

Új falugazdász
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Az is ko lá ban már ha gyo má nyos nyá ri tá bo ro zás jú li us
ele jén kez dõ dött, ahol negy ven két gye rek él mé nyek ben 
gaz dag két hetet tölt he tett. Ta ná ra ink szí nes prog ra mo -
kat szer vez tek, még a rossz idõ sem aka dá lyo zott ben -
nün ket. Ter me ink ben kéz mû ves fog lal ko zá so kon
vet tünk részt: üveg fes tés, ba ti ko lás, gyöngy fû zés,
körmönfonás, raj zo lás, fes tés, pa pír vi rág ok ké szí té se
stb. Sok em lék tárgy ké szült el ez idõ alatt.
Aka dály ver se nyen is össze mér het tük ügyes sé gün ket,
ahol hat csa pat ver seny zett egy más sal. Ju ta lom ként
fagyit kap tunk.
A kar ca gi és a túrkevei stran don is jár tunk. Saj nos a
rossz idõ mi att a kis új szál lá si für dés el ma radt, he lyet te
piz zá val kár pó tol tak tanáraink.
A két hét alatt sok új ba rát ság szö võ dött.
Kö szö net ta ná ra ink nak a fe lejt he tet len tá bo ro zás meg -
szer ve zé sé ért.

-Csiga Il di kó-
-7.b. osz tá lyos ta nu ló-

Nyári tábor a Mórában



Bú csúz nak a Bu da ka lász Gim ná zi -
um fegyverneki tag in téz mé nyé nek

le érett sé gi zett di ák jai

Ami kor 2001. szep tem be ré ben „új ra” 
be ül tünk az is ko la pad ba, csak egyet -
len cél le be gett a sze münk elõtt: sze -
ret nénk le érett sé giz ni. 

Szó ró lap ok ból
ér te sül tünk,
hogy
Fegyverneken
oly sok év után
új ra in dul a gim -
ná zi u mi ok ta tás 
fel nõt tek ré szé -
re. Nagy szám -
mal in dult meg
az el sõ év fo -
lyam, 42-en
kezd tük el, de
saj nos a ne gye -
dik év vé gé re
már csak 15-en
ma rad tunk.

Négy év nem
kis idõ, most
még is úgy
érez zük na gyon 
ha mar el sza -
ladt. Sok szor
nem volt könnyû dol gunk, hi szen
mun ka és csa lád mel lett már nem
olyan, mint ha 15-20 év vel ez elõtt
koptattuk vol na az is ko la pad ja it. Elõ -
for dult, hogy mun ka után, fá rad tan
szin te bees tünk a tan te rem be, és
össze szo rí tott fo gak kal gon dol tuk
ma gunk ban: csak azért is meg csi -
nál juk! Ta lán ezért is volt oly nagy
szá mú a le mor zso ló dás, hi szen nagy 
fo kú ki tar tást igé nyelt. Az órák alatt
új ra gond ta lan di á kok nak érez het tük
ma gun kat. Volt sok si ker él mé nyünk,
és bi zony ku darc is akadt. Egy-egy
nem túl jól si ke rült dol go zat után so -
kunk fe jé ben meg for dult a gon do lat:
kész, vé ge, be fe jez zük.

Sze ren csénk re ilyen kor min dig vol -
tak olyan csa lád tag ok, osz tály tár sak, 
ba rá tok és fõ leg a ta ná ra ink, akik új -
ra lel ket ön töt tek be lénk, hogy nem
sza bad ab ba hagy ni. 

    Kü lön kö szö ne tet ér de mel osz tály -
fõ nö künk Amb rus Esz ter, aki „tyúk -
anyó” mód já ra, mér he tet len sze re-
tet tel és meg ér tés sel volt irán tunk.
Ben ne nem csak a ta nárt, ha nem
egy tisz ta lel kû, jó in du la tú, se gí tõ -
kész em bert is mer het tünk meg. Bár -
mi lyen prob lé má val for dul hat tunk
hoz zá. De ugyan ilyen kö szö net il le ti
meg fel ké szí tõ ta ná ra in kat is, akik
idõt, fá radt sá got nem kí mél ve se gí -
tet tek ben nün ket a vizs gák ra va ló fel -
ké szü lés ben. Úgy ér zem, nem kis
túl zás sal ál lít ha tom, hogy a vizs gák

alatt õk is úgy iz gul tak mint mi, és
druk kol tak ne künk. 

    Má jus 12-én kezd tük el az írás be lit, 
majd jú ni us 20-tól kez dõd tek a szó -
be li vizs gák. Nem volt túl könnyû dol -
gunk, hi szen a nap pa li
ta go za to sok kal egy szer re vizs gáz -

tunk, és ugyan azt ír tuk, mint õk. Vé -
gül még is si ke re sen vet tük az
aka dá lyo kat, és na gyon jó ered -
ménnyel érett sé giz tünk le.

   Jú li us 2-án ezért szer vez tünk egy
érett sé gi ban ket tet, ahol ta ná ra ink -
kal együtt egy na gyon jó kis es tét si -
ke rült el töl te nünk. Kö szö net Amb rus
Dé nes igaz ga tó úr nak, aki biz to sí tot -
ta ne künk a he lyet az ün nep lés re.

   Na gyon bol do gok va gyunk, hogy si -
ke rült, és vé ge en nek a „meg pró bál -
ta tás nak”. 

Sok ta pasz ta lat tal, tu dás sal let tünk
gaz da gab bak, és egy bi zo nyos mér -
ték ben meg vál to zott az éle tünk is.
Ilyen kor sze rin tem min den em ber fe -
jé ben meg for dul a gon do lat: mi ért is
vár tunk ve le ilyen so ká ig, mi lett vol -
na, ha ezt idõ ben tesszük meg, és
nem egy kis sé meg kés ve? Ezek re a
kér dé sek re saj nos nem is mer het jük
meg a vá laszt. Ta lán pon to san ezért
sze ret nék min den fi a talt ar ra buz dí -
ta ni, hogy ta nul jon. Mi is so kat hall -
gat tuk a fel szó lí tá so kat: Ta nulj fi am,
hi szen nem a ta ná rod nak, ha nem
sa ját ma gad nak ta nulsz! Bi zony ez
tény leg így van! Saj nos a mai vi lág -
ban már szin te min den hol meg kö ve -
te lik az érett sé git, ez már olyan lesz,
mint a 8 ál ta lá nos an nak ide jén. Ne
es se nek ab ba a hi bá ba ami be mi,
hogy fel nõtt fej jel kezd tük el azt, amit
an nak ide jén is meg te het tünk vol na. 

   Az utá nunk kö vet ke zõ „di ák tár -
sa ink nak” ki tar tást, és jó ered mé -
nye ket kí vá nunk!

Meg tud já tok csi nál ni ti is, bíz za tok 
ma ga tok ban!

Ne künk fur csák lesz nek a kedd és 
a csü tör tök dél -
utá nok, hi szen
meg szo kot tá
vált a 4 év alatt
a „su li ba já rás”
és hi á nyoz ni
fog nak ezek az
idõk. 

Sok si kert kí vá -
nok nek tek is
volt osz tály tár -
sa im, re mé lem
si ke rül ka ma -
toz tat ni a 4 év
alatt szer zett tu -
dá so to kat. 

Még egy szer
sze ret nék kö -
szö ne tet mon -
da ni
ta ná ra ink nak,
osz tály tár sa im
és a ma gam ne -

vé ben min de nért amit ér tünk tet -
tek.

Kí vá nunk ne kik jó egész sé get és
a to váb bi ak ban sok si kert a mun -
ká juk hoz!

Ta ná ra ink:
Amb rus Esz ter
Amb rus Dé nes

Baksay Elek
De ák Éva

Ko vács Józsefné
Ko vács Zol tán

Répási Bertalanné
Sí pos Mar ina
Sí pos Zol tán

Di á kok:
Boglyasovszki Lászlóné

Bu dai Béláné
Bu dai Lajosné

Daku Már ta
Huber Istvánné

La dá nyi Andrásné
Lampek Jó zsef
Lip csei Mó ni ka

Ma gyar Lászlóné
Mé szá ros Me lin da

Ollé Eri ka
Sza bó Béláné

Szabóné Blahó Er zsé bet
Tukarcsné Ko vács Eri ka

Vincze Ani ta

-Budai Béláné-

Búcsúznak a leérettségizett diákok

A sikeres érettségit tett osztály
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Szin te ha gyo mánnyá vált a
fegyverneki óvo dá sok szá má ra
az úszás ok ta tás. Ugyan is már
hét éve visszük a gye re ke ket
víz hez szok tat ni, úsz ni ta nul ni.
Há rom szor vol tunk Kun he gye -

sen, két szer Szol no kon, és két -
szer Törökszentmiklóson.

Az idén 37 gyer mek je lent ke zett
er re a két hét re. Négy óvó nõ és
egy daj ka kí sér te a gyer me ke ket
és a ve ze tõ óvó nõ is több ször
meg lá to ga tott ben nün ket.

Nagy vá ra ko zás sal ké szül tünk
er re a két hét re, de a leg na gyobb 
iz ga lom az el sõ na pon volt, ta lál -
ko zás a víz zel és az úszó mes -
ter rel.

Egy nagy sze rû szak em ber várt
ben nün ket Ági né ni, aki fan tasz -
ti kus név me mó ri á já val már az
el sõ al ka lom mal min den kit a ne -
vén szó lí tott. Há rom cso port ala -
kult ki, akik bát rab bak vol tak a
„szu per I és II-ek let tek, a vi zel
most is mer ke dõk a III-as cso -
port ba ke rül tek.

Ági né ni kel lõ ta pin tat tal, já té ko -
san, sok ma gya rá zat tal és di csé -
ret tel, de ha kel lett ha tá ro zot tan
rányította a cso por to kat.

Meg volt elé ged ve a gyer me kek
fe gyel mé vel, ki tar tá sá val. Fõ leg
a mell úszás tech ni ká ját igye ke -
zett meg ta ní ta ni, de a vé gén pró -
bál koz hat tak a hát és a gyors-
úszás sal is.

A gyer me kek hi he tet len aka rat -
erõ vel és ener gi á val gya ko rol -
tak, ami nek meg is lett az
ered mé nye. 37 gyer mek bõl
14-en kar- láb, vagy kar tem pó val 
úsz ta vé gig a mély me den cét. A

töb bi ek a víz ben va ló sik lás ban és 
a kar tem pó val va ló úszás ban vol -
tak ered mé nye sek.

A szü lõk nek is mét le he tõ sé gük
volt az utol só két na pon meg néz ni
a gyer me ke i ket. Meg vol tak elé -

ged ve a lá tot tak kal, cso dál koz va
és büsz kén néz ték, hogy mi lyen
bát ran ug ra nak a mély víz be, vagy  
úsz ták vé gig a nagy me den cét.

MINDEN GYERMEK MEGSZE-
REZTE A VÍZBIZTONSÁGOT,
ami a fõ cé lunk volt.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni a
gyer me kek nek a ki tar tá su kért.
Kol lé ga nõ im nek, a min den ap ró
rész let re oda fi gye lõ gon dos ko dá -
sért, ami nem kis fel ada tot je len -
tett a 37 gyer mek nél, mert
át él tünk for ró ká ni ku lát és
fogvacogtató hi de get, esõt.

Sze ret ném meg kö szön ni a Fegy-
verneki Ön kor mány zat nak, hogy
100.000 Ft-tal hoz zá tu dott já rul ni
az úszás ok ta tás költ sé ge i hez. Kö -
szön jük a Fegy ver nek La kos sá -
gá nak Egész sé ges és Biz ton-
ságos Éle té ért Ala pít vány nak, aki -
tõl 50.000 Ft-ot kap tunk, a szü lõk
pe dig 6.000 Ft-ot fi zet tek be. A für -
dõ igaz ga tó ság ked vez mé nyes
be lé põt biz to sí tott a gyer me kek -
nek.

Sze ret nénk, ha ez a ha gyo mány
foly ta tód na, ha az Ön kor mány zat
le he tõ sé gei to vább ra is meg en -
ged nék e cél anya gi tá mo ga tá sát. 

Min den tá mo ga tást szí ve sen fo -
ga dunk, ami se gít ben nün ket ab -
ban, hogy mi nél több gyer mek
ta nul jon meg úsz ni.

-Susz ter Zsigmondné-
-Óvónõ-            

Ismét úszni voltunk

A Szapárfalusi Óvo dá ban har ma dik al ka -
lom mal szer vez tük meg a gye re kek „Nyá ri 
tá bo rát”, mely ben 20 kis gyer mek vett
részt. Egy he tes prog ra mot szer vez tünk a
gye re kek nek.

El lá to gat tunk a deb re ce ni ál lat kert be és
vi dám park ba. Az ál lat si mo ga tó fe lejt he tet -
len él ményt nyúj tott a gye re kek nek, míg a
vi dám park ban a já té ko kat nagy él ve zet tel
vet ték bir to kuk ba.

A kö vet ke zõ na po kon ki hasz nál tuk a jó
idõt és a fel újí tott kis új szál lá si stran don él -
vez tük a nya rat: ked vük re pan csol hat tak a 
gye re kek. Akik úszás ok ta tás ban vet tek
részt, itt be mu tat hat ták és gya ko rol hat ták
meg ta nult is me re te i ket.

Az Abonyi Vadasparkot is meg néz tük. Itt a 
leg na gyobb él ményt a pónilovaglás nyúj -
tot ta a gye re kek nek.

A hét utol só nap ján a gye re kek kel kö zö -
sen bog rács ban fõz tünk az óvo da ud va -
rán.

Ezt a sok ki rán du lást nem tud tuk vol na
meg szer vez ni anya gi tá mo ga tás nél kül.

Kö szön jük a szü lõk, a gye re kek ne vé ben
az Ön kor mány zat nak az anya gi tá mo ga -
tást, hogy ezen a nyá ron is él mé nyek ben
gaz dag, prog ra mok kal te li he tet tud tunk a
20 kis gye rek nek nyúj ta ni.

-Galsi Imréné-
-Tagóv. vez.-

Nyári tábor
az  Óvodában

Ének-ze né bõl és 
ma te ma ti ká ból 

vizs gá ra, érett sé gi re, 
fel vé te li re fel ké szí tést és 
kor re pe tá lást vál la lok. 

Hillender Ani ta 
ének-ze ne, ma te ma ti ka 

sza kos ta nár
Ér dek lõd ni le het:
06/70-220-5107 

te le fo non. 
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A spor tos szó ra koz ta tó ese mény
rend sze res ele mei, a csó na kos fel -
vo nu lás, a me net tánc, a szín pa di kul -
tu rá lis ese mé nyek a lab da rú gó ku pa
és a fõ zõ ver seny most is sok em bert
von zott. Má so dik éve ven dé ge ink
vol tak a szlo vá ki ai Fegyvernekrõl ér -
ke zett kül dött ség tag jai is.

Vi rág zó Ti sza Fel nõtt Fér fi Ku pa 

I.hely : Emil Ivó ja
II.hely: Deportívó Nyakonrúglak

III.hely: Szapárfalu
Gól ki rály: Csortos Jó zsef

Vi rág zó Ti sza Gyer mek Fér fi Ku pa 

I.hely: Arany Ászok
II.hely: Juventus

Gól ki rály: Bozsó Lász ló

Rajz ver seny 

I.hely Náhóczki Hen ri et ta
II.hely Al bert Gréta Kit ti

III.hely Monoki Kit ti

Fõ zõ ver seny 

I.hely Matiz Nagy pa pa
II.hely Szlo vá ki ai Fegy ver nek

III. hely Kübler Vesta

Kü lön díj: Szõ ke Ti sza

Vi rág zó Ti sza Nap ja To tó 50 he lyes
meg fej tõ je kö zül a nyer tes: Gönc zi
And rea, Sze gi Ani ta és Nagyné

Berényi Er zsé bet.
Min den ver seny zõ nek gra tu lá lok!
Kö szö nöm a szer ve zés ben és a le -
bo nyo lí tás ban ka pott sok-sok se gít -
sé get a né zõk ne vé ben is.

A címlap Nardai Dániel és Görög Gábor
képei alapján készült

-Tû he gyi Ju lianna-

Virágzó Tisza Napja 2005

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban valamint az Or czy
An na Ál ta lá nos Iskola és Szak is ko lá ban is 2005. au -
gusz tus 31-én (szer dán) 17 óra kor tart ják a tan év nyi tó
ün nep sé get.
A Ko dály Zol tán Ze ne is ko la tan év nyi tó ün nep sé gét
2005. szep tem ber 6-án 16 óra kor ren de zik meg
Fegyverneken a Mû ve lõ dé si Ház ban.
Az óvo dá ban és az is ko lák ban a ne ve lé si-ok ta tá si év
szep tem ber 1-én kez dõ dik.

Tanévnyitók
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la éle té ben
a ta ní tás be fe je zé se után is moz gal mas na pok kö vet -
kez tek. (A tan év so rán va la mennyi osz tá lyunk ki rán du -
lá son vett részt, de né hány még a szü net re is ma radt.)

A 4. b osz tály 17 ta nu ló ja az Ör dög sze kér Kör nye zet vé -
del mi Ok ta tó Köz pont ban, Tiszapüspökiben töl tött há -
rom kel le mes na pot. A vál to za tos prog ram juk a
ter mé szet meg is me ré sét, a kör nye zet- és a ter mé szet -
vé del met szol gál ta, ki egé szí tet ték a tan év so rán ta nul -
ta kat.

Ha to dik osz tá lyos ta nu ló ink há rom na pos osz tály ki rán -
du lá son vet tek részt Sop ron ban és kör nyé kén. Az út le -
vél lel ren del ke zõ ta nu lók egy na pot Bécs ben töl töt tek,
míg a cso port töb bi tag ja a kör nye zõ hegy sé gek be tett
lá to ga tást. A cso dá la tos kör nye zet, a gaz dag prog ram
élet re szó ló él ményt nyúj tott a részt ve võk nek.

Szak is ko lás ta nu ló ink a szak is ko la ét ter mé ben ven dé -
gül lát ták Habs burg Györ gyöt és kül dött sé gét. A ta nu lók 
a fel ada tot meg tisz tel te tés nek érez ték és mél tó an tel je -
sí tet tek.
Mû vé sze ti cso port ja ink a fa lu na pon sze re pel tek, ta nu -
ló ink egy ré sze a nyá ri szü net ben a Baldácsy Egye sü let 
fel lé pé se in is részt vett.

A 16 ven dég lá tó el adó ta nu lónk 140 órás nyá ri kö te le zõ 
szak mai gya kor la tát meg fe le lõ in ten zi tás sal vé gez te a
te le pü lés ven dég lá tó egy sé ge i ben.

Dísz nö vény ter me lõ szak mun kás ta nu ló ink szü ni dei
gya kor la tát a me leg na pok igen csak meg ne he zí tet ték.
Mun ká juk ered mé nyét is ko lánk ban és a te le pü lé sün -
kön még most is cso dál hat juk.

A Sár ga is ko la ud va rán be fe je zõ dött a par ko sí tás, fü ve -
sí tés, sport ud var ki ala kí tás.

A tech ni kai sze mély ze tünk nek a nyá ri kar ban tar tá si
mun kák ad tak, ad nak sok fel ada tot, mert a Sár ga is ko lá -
ban és a Dó zsa György úti is ko la épü le té ben me sze lés,
fes tés, fel újí tá si mun kák foly nak.

Tisz ta, szép kör nye zet ben vár juk ta nu ló in kat és szü le i -
ket a tan év nyi tó ün nep sé günk re au gusz tus 31-én (szer -
dán) 17 óra kor.

Az el sõ ta ní tá si nap szep tem ber 1-jén, 8 óra kor lesz.

-Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Igazgatósága-

Orczysok a szünidõben

Nardai & Tár sa Bt.
LG, TOSHIBA, PANASONIC, FUJITSU, MIDEA,

SAMSUNG, FISHER
 légkondícionáló be ren de zé sek 

for gal ma zá sa, te le pí té se. 

Lég kon di ci o ná ló be ren de zé sek ak ci ós
áron sze re lés sel, be üze me lé si költ ség gel

együtt már 120.000,- Ft-tól.

Hív ja a 70-3151-068-at!

Vik tó ria ESKÜVÕI ÉS ALKALMI
RUHAKÖLCSÖNZÕ ÉS VARRODA

• Menyasszonyi, me nyecs ke, ko szo rús lány, 
örömanya, al kal mi ru hák, jel me zek

köl csön zé se és vá sár lá sa 
• Egyé ni el kép ze lé se it is

meg va ló sít juk

Egyéb szol gál ta tá sa ink:
Ruha-javítás-alakítás

-méretre ké szí tés

Tel.: 56/342-614, 06/30-608-5500
5000 Szol nok, Bat thyá ny út 4. 

(Az SZTK mel lett)
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A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár ké rés sel for dul az éne -
kel ni és nó táz ni tu dó és sze re tõ la ko sok hoz, akik szí ve -
sen len né nek tag jai a „Szapári nép dal kör”-nek.

Kü lö nö sen örül nénk 4-5 fõ fér fi je lent ke zé sé nek is, mert 
sze ret nénk fej lesz te ni, szí ne sí te ni a nép dal kört.

A je lent ke zõ ket au gusz tus 30-án, ked den vár juk meg -
hall ga tás ra a szapárfalui klub könyv tár ban 18 órá tól. 

-Tû he gyi Ju li an na- 

Felhívás

Szlo vá ki á ban a fegyverneki Fa lu nap au gusz tus 27-én,
szom ba ton lesz. Te le pü lé sünk is részt vesz a mû sor -
ban. A sze rep lõ kön kí vül azok men nek szer ve zet ten a
test vér te le pü lés ün ne pé re, akik részt vál lal tak a ven dé -
gek fo ga dá sá ban, kí sé re té ben.

Bí zunk ben ne, hogy ez az ese mény is kö ze lebb hoz za
egy más hoz a két Fegy ver nek la kó it.

-Tû he gyi Ju li an na-

Falunap a szlovákiai
Fegyverneken

A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let tag jai a kör nye zõ te le -
pü lé sek la kó i nak is gyak ran be mu tat koz nak.

A nép mû vé sze ti cso por tok jú li us 23-án a nagykörüi
Cse resz nye fesz ti vál ven dé gei vol tak, jú li us 29-én
Abádszalókon az Abádszalóki Nyár mû so rá nak ré sze -
ként lép tek fel. Nagykörüben, a ko ráb bi évek hez ha son -
ló an Bár di Lász lót nem han go sí tói, ha nem fa fa ra gói
mi nõ sé gé ben is lát hat ták az ér dek lõ dõk. A
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Önkor mány zat au gusz -

tus 20-i ün ne pi ülé sén is a mi mû -
vé sze ink ad ják az ün ne pi
mû sort.

A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü -
let hez tar to zó Dogs Ze ne kar a
rock ze nei mû fajt kép vi se li. He -
ten te leg alább egy, de gyak ran
há rom he lyen mu tat koz nak be. 

A ké pek a nagykörüi és az
abádszalóki fel lé pé se ken ké -
szül tek.

-Tûhegyi Ju li an na-

Nyári vendégszereplések

Szep tem ber 17-én az auszt ri ai Zurndorfból ér ke zik kb.
50 fõs kül dött ség Fegyvernekre.

A Sport te le pen a két te le pü lés nép mû vé sze ti cso port jai
mu tat koz nak be, ama tõr kis pá lyás lab da rú gók nak szur -
kol ha tunk, kö zös ze nés-tán cos ese mé nyen ve he tünk
részt. A Kis új szál lá si Ön kén tes Tûz ol tó  Egye sü let és a
Kun ha lom Agrária Kft Üze mi Tûz ol tó sá ga kö zös tûz ol -
tó-be mu ta tót tart töb bek kö zött az zal az au tó val, amit
Zurndorfból ka pott áp ri lis ban a fegyverneki kft.. Rossz
idõ ese tén a Mû ve lõ dé si Ház ba vár juk az érdeklõdõket.

Azok, akik ezt a szom bat dél utánt a ven dé gek kel töl tik,
vár ha tó an meg te kint he tik a két te le pü lés kö zöt ti
testvértelepülési szer zõ dés ma gyar or szá gi alá írá si ce -
re mó ni á ját is, ha a kép vi se lõ tes tü let azt el fo gad ja au -
gusz tu si ülé sén. Az auszt ri ai alá írás már meg tör tént. Õk 
test vér nek te kin te nek ben nün ket.

Jó al ka lom ez a né met nyelv is me ret tel ren del ke zõk nek
egy kis gya kor lás ra, is mer ke dés re. A nyel vet nem is me -
rõk nek is él mény le het meg is mer ni a szom széd or szág
egy fa lu já nak szo ká sa it.

A Kun ha lom Agrária Kft ügy ve ze tõ i nek Nora és Frank
Hornichnak köz re mû kö dé sé vel a kap cso lat így az
egész te le pü lés örö mé re bon ta ko zik ki.

-Tû he gyi Ju li an na-

Vendégek jönnek Zurndorfból

A Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala -
pít vány Ku ra tó ri u ma fel hív ja az egye -
te men, il let ve a fõ is ko lán ta nu ló
fegyverneki fi a ta lok fi gyel mét, hogy a
2005/2006-os tan év ben is le he tõ sé -
get biz to sít egy sze ri anya gi tá mo ga -
tás ra, a ki írás fel tét ele i nek meg fe le lõ
hall ga tók ré szé re.

A tá mo ga tás fel tét elei:

• ér vé nyes is ko la lá to ga tá si iga zo lás

• 3,51 át lag fe let ti ta nul má nyi
ered mény (érett sé gi bi zo nyít vány
vagy le zárt in dex fény má so la ta)

• szü lõ, szü lõk ke re se ti iga zo lá sa
• a ké re lem rö vid in dok lá sa

A ké rel me ket 2005. no vem ber 5-ig a
ku ra tó ri u mi ta gunk cí mé re kér jük el -
jut tat ni: Kindert Fe renc Fegy ver nek,
Ba csó B. u. 1/a.

Ez úton is sze ret nénk fel hív ni a pá lyá -
zók fi gyel mét, hogy a tá mo ga tá sok je -
len tõs ré szét a mun ka vál la lók

jö ve de lem adó já nak 1 %-os tá mo -
ga tá sá ból tud juk biz to sí ta ni, amit
az APEH csak év vé gén utal át, így
a be is ko lá zás idõ sza ká ban jo gos -
nak igé nyelt tá mo ga tá so kat csak
kés ve tud juk át utal ni. 

A ku ra tó ri um dön té sé nek ered mé -
nyét pos tán fog juk a ké rel me zõk -
höz el jut tat ni.

-Szilasi Péterné-
-Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány-

-Ku ra tó ri u má nak El nö ke-

Felhívás egyetemi és fõiskolai hallgatókhoz
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Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, 
akik rész vé tü ket fe jez ték ki 
BUKTA LÁSZLÓ em lé ké re.

A Gyá szo ló Csa lád

Áy Zol tán fegyverneki la kos elõ kész té se alap ján ké szült
egy hi va ta los anyag “Fegyvernek-Örményes vas út ál lo -
más mû em lék ké nyil vá ní tá sá nak in dít vá nyo zá sá ra”. A
kez de mé nye zés hét épü le tet érint: vas út ál lo más (ko ráb bi
el ne ve zé se: fel vé te li épü let), rak tár (Vo lán ra ko dás ra
hasz nált épü let), két õr ház, há rom la kó ház (je len leg Pos -
ta és két la kó ház). 
   Az anyag ké szí tõ je ku ta tó -
mun ká ja so rán a
Fegyvernek-Örményes vas út -
ál lo más te rü le té nek és épü let -
együt tes ének mû em lé ki terü-
let té nyil vá ní tá sát, il let ve a fel -
vé te li épü let (vas út ál lo más)
egye di mû em lék ké nyil vá ní tá -
sá hoz az aláb bi ada to kat kö zöl -
te.
Fegyvernek-Örményes vas út -
ál lo más a Szol nok-Deb re cen
fõ vo na lon ta lál ha tó, Szol nok tól
31 km-re. A vo nal ki épí té sé re
még a pest-vá ci pá lya üzem be-
he lye zõ je a Ma gyar Kö zép pon ti 
Vas út tár sa ság ka pott en ge -
délyt, de az 1848-49-es sza bad ság harc utá ni meg vál to -
zott kö rül mé nyek kö zött az Oszt rák Dél ke le ti Ál lam vas út
kezd te el a ki vi te le zést. A bé csi kincs tár azon ban
1854-ben csõdközelbe ju tott, ezért el ad ta az épü lés alatt
ál ló vas uta kat. A Szol nok-Deb re cen vo na lat a Csá szá ri
és Ki rá lyi Sza ba dal maz ta tott Tiszavidéki Vas út tár sa ság
vet te meg, és ad ta át a köz for ga lom nak 1857. no vem ber
19-én Er zsé bet nap ján, a ki rály né tisz te le té re. Az egész
Észak-Alföld  kö zös sé gi aka ra ta nyil vá nult meg e vas út ki -
épí té sé vel, hi szen be kap csol ta Eu ró pa köz le ke dé si rend -
sze ré be a me zõ gaz da sá gi ter me lés egyik köz pont ját. A

vo nal kulcs fon tos sá gát mi sem bi zo nyít ja job ban, hogy a
tör té nel mi Ma gyar or szág több száz vas út ja kö zül ezt nyi -
tot ták meg ti zen ne gye dik ként. 
A fel vé te li (vas út ál lo más) épü le te ket ro man ti kus stí lus -
ban, Bécs ben ter vez ték. Tu do má sunk sze rint
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyé ben má ra há rom ál lo más -
épü let ma radt, ame lyek egy idõ sek a vas út tal: a tö rök -

szent mik ló si, a
fegyvernek-örményesi és a
kar ca gi. Kö zü lük az el sõt év -
ti ze dek óta la kó ház nak hasz -
nál ják, csak a má sik ket tõ töl ti 
be ere de ti funk ci ó ját. A
fegyvernek-örményesi több
szem pont ból is kü lön le ges:
Bécs ben a vá ro sok mé re te
és a vár ha tó for ga lom sze rint
hat fé le mé re tû fel vé te li épü -
le tet ter vez tek. Te le pü lé -
sünk nek a leg ki sebb tí pust
szán ták, hi szen ek kor még
ke ve sen lak tak itt. Ké sõbb
Szik szón és Hi das né me ti ben 
is emel tek ugyan ilye ne ket,

de az idõk so rán ezek meg sem mi sül tek. Fal va ink te hát
or szá gos vi szony lat ban is egye di nek szá mí tó örök ség gel
ren del kez nek. A ná lunk szem lé lõ dõ utas hét épü let har -
mó ni á ját lát hat ja: a két õr ház, a vi dé ki kú ri á ra em lé kez te -
tõ, föld szin tes fel vé te li épü let, a rak tár és a há rom la kó ház 
szép, rit ka egy sé get ké pez nek, sem mi nem za var ja az
idilli képet.
 Fegyvernek-Örményes ál lo más egy idõs a vas út vo nal lal.
Fegyvernektõl dél re, 5 km tá vol ság ban ta lál ha tó, Ör mé -
nyes köz igaz ga tá si te rü le tén. Ne ve 107 évig Fegy ver nek
volt, hi szen Ör mé nyes csak a má so dik vi lág há bo rú után
szer ve zõ dött te le pü lés sé. A je len le gi el ne ve zést
1964-ben ve zet te be a MÁV.   Bíz zunk ben ne, hogy az al -
föl di táj ba, a fa lu si lég kör be il lesz ke dõ épü let együt tes a
ké sõb bi e ken ide gen for gal mi ne ve ze tes ség gé is válhat.

-Ki vo na tol va az Áy Zol tán fegyverneki la kos gyûj té sé bõl ké szült
anyag ból.-

Mûemlék lesz-e az örményesi vasútállomás

A Szentmiklósi Na pok
ke re té ben Fegy ver-
neken is be mu tat ták a
szlo vá ki ai, cseh és len -
gyel mû vé sze ti is ko lá -
sok a tu dá su kat. A
Mû ve lõ dé si Ház ban jú -
li us 2-án le zaj lott ese -
mény elõ adói a
tö rök szent- miklósi Ko -
dály Zol tán Ze ne is ko la
ven dé gei vol tak. 

-Tû he gyi Ju li an na-

Zenei örökségünk

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azon ro ko nok nak, 
szom szé dok nak, is me rõ sök nek, a Szol no ki Pa pír gyár és 

a Realba Kft. dol go zó i nak, akik Vágán Ti bor (31) te me té sén
résztvettek, fáj dal mun kat eny hí te ni igye kez tek. 

Sze re te te és em lé ke szí vünk ben örök ké él.

A Gyá szo ló Csa lád
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A Kun ha lom Agrária Kft há rom na pos ki rán du lást szer -
ve zett dol go zói ré szé re jú ni us 9-11-ig. A rossz idõ el le -
né re min den ki jó ked vû en és vá ra ko zás sal te li in dult ne ki
az út nak.

         Az el sõ na pon Sop ron ba vitt ben nün ket az au tó -
busz, ahol ide gen ve ze tõ és es er nyõ se gít sé gé vel te kint -
het tük meg a vá ros ne ve ze tes sé ge it, majd Fer tõ rá ko son 
el fog lal tuk szál lás he lyün ket különbözõ pan zi ók ban. Az
es tét ki adós va -
cso ra után, kel -
le mes be szél-
getés zár ta.
Más nap reg gel
Bécs be vet tük
az irányt, ahol
dél elõtt  a Claas
cég egyik leg ré -
geb bi part ne rét
te kint het tük
meg, akik a te -
lep hely be mu ta -
tá sa mel lett
nagy vo na lú an
meg ven dé gel tek 
ben nün ket. A
dél után fo lya -
mán min den ki -
nek lehetõsége
volt önál ló an a
bel vá ros meg is -
me ré sé re és

aján dé kok vá sár lá sá ra. Négy dol go zó nak kü lön le ges él -
mény ben le he tett ré sze, õk az Austro Di e sel cég hez
men tek Hornich Frank kal, ahol ki pró bál hat ták a leg újabb 
Ferguson trak to ro kat és kom báj no kat. Ha za fe lé han go -
san gya ko rol tuk az er re az al ka lom ra írt Kun ha lom in du -
lót, majd az es tét egy han gu la tos sop ro ni bor pin cé ben
töl töt tük el. Az utol só reg gel hossza dal ma sabb ké szü lõ -
dé se után a Fertõ-tavon egy kel le mes ha jó ká zás alatt

min den ki ki pi -
hen het te az
elõzõ na pok fá -
ra dal ma it, majd
a fi nom ebéd
után egy re gyak -
rab ban csör ren -
tek meg a
te le fo nok. Mi kor
ér ke zünk már
meg?

          Úgy gon do -
lom, hogy ez a
kü lön le ge sen jól
si ke rült ki rán du -
lás  még so ká ig 
be széd té ma ma -
rad a résztvevõk
kö zött.

-Hornich Nó ra -

Kirándult a Kunhalom

Ha nyár, ak kor nya ra lás!
Mind ez sok ma gyar csa -
lád nak ke vés sé ter mé sze -
tes. Bár a leg újabb üdü lé si
szo ká sa in kat ku ta tó fel mé -
rés még csak a kö zel múlt -
ban in dult el, a ko ráb bi
vizs gá la tok ból szin te bi zo -
nyo san jó sol ha tó, e te kin -
tet ben sem tar to zunk
Eu ró pa él me zõny éhez. No 
per sze az élet szín vo nal,
és a ke re se tek is el ma rad -
nak a tõ lünk nyu ga tabb ra
élõk tõl - fõ leg mi fe lénk, itt a 
ke le ti or szág rész ben. Az
is mét nö vek võ szá mú
mun ka nél kü li nek, vagy a
mi ni mál bé ren ten gõ dõk -
nek, de a ha vi brut tó 88
ezer fo rin tos át lag bér bõl
élõk nek is egy-egy kül föl di
út meg fi zet he tet len, az itt -
ho ni nya ra lás pe dig még
in kább. A ho ni ide gen for -
gal mi köz pon tok ban
ugyanis az ára kat job bá ra
a né met tu ris ták pénz tár -
cá já hoz mé rik, s nem a
ma gyar em be ré hez. Így
mind töb ben gon dol nak
né mi nosz tal gi á val a vál la -

la ti és szak szer ve ze ti
üdülõkre.
Ám nem csak pénz kér dé -
se a nya ra lás. Szem lé let -
be li vál to zás ra is szük ség
vol na. Év ti ze de ken át
ugyan is a sza bad ság nem 
pi he nést, ha nem még
több mun kát je len tett. Az
idõ alatt épül he tett ka lá ká -
ban a ház. A meg él he tést
biz to sí tó gmk-ban, ház tá ji -
ban pe dig egyet len perc re
sem áll ha tott meg a mun -
ka. Nem cso da, ha so kan
ér zik úgy, nem en ged he tik 
meg ma guk nak a la zí tást.
Pe dig tõ lünk nyu ga tabb ra
- sõt a mun ka meg szál lott -
sá guk ról hí res ja pá nok nál
- is már rá jöt tek: PIHENNI
MUSZÁJ! Még ha a pál -
ma fás ten ger part ra nem is 
re pü lõn, ha nem csak kép -
ze le tünk szár nyán re pül -
he tünk el. E so rok író já nak 
sze ren csé je volt, még a
80-as évek ben hat or -
szág ba lá to gat ha tott el,
egy hó nap ban négy or -
szág ba!

-Ollé Fe renc-

Hidegre tett nyaralás Épí té si te lek
el adó 

Fegy ver nek,
Tán csics M. u. 
61. sz. alatt. 

Ér dek lõd ni:
06-30/392-9015

HÁZ ELADÓ!
NEFELEJCS ÚT 18.

SZÁM ALATT
 2 SZOBÁS,

ÖSSZKOMFORTOS
CSALÁDI HÁZ

ELADÓ.
ÉRD.: 06-30-656-3376

06-20-521-6521

1,2 ha területû

szántóföld 
eladó

Csobánkán.

 Érd.: 481-283 

HÁZ ELADÓ 
Fel sza ba du lás út

110.

Érd.:
06-30/381-2996
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A nyár be kö szön té vel sem pi hen
hor gász egye sü le tünk.

Jú ni us ban a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la Mó ra-he tén ren de zett hor -
gász ver seny szer ve zé sé ben és le -
bo nyo lí tá sá ban vet tünk részt. Szép
szám mal jöt tek el az ér dek lõ dõk.
Több gye re ket a csa lád ja is el kí sért.
A ver seny meg ren de zé sé re a 2-es
holt ágon ke rült sor. Min den gye rek -
nek akadt a hor gá ra hal. 

A leg ered mé nye seb bek:

1. Alattyányi Sán dor
2. Ko vács Zol tán 
3. Pozsgai Dá ni el

A he lye zet te ket a szü lõi mun ka kö -
zös ség érem mel, A Fegyverneki
Hor gász Egye sü let hor gá szás hoz
hasz nál ha tó esz kö zök kel ju tal maz ta. 
A részt ve võk egy szép dél után nal
let tek gaz da gab bak.

Jú li us ban sze mét sze dé si ak ci ót
szer ve zett hor gász egye sü le tünk a
2-es és 3-as holt ága kon. Ké rek min -
den hor gászt, hogy õriz ze meg a víz
és a víz part tisz ta sá gát  és fi gyel -

mez tes se a sze me tes he lyen
hor gá szó tár sa it. 

Öröm mel tá jé koz ta tom a nagy ha lak
ked ve lõ it, hogy ki tû nõ hor gá szunk,
ifj. Köpösdi Pál re kord lis tás amúrt fo -
gott a 3-as holt ágon. Más fél óra vá -
ra ko zás után jött meg a ka pás, s
25-30 per ces fá rasz tás után egye dül
szá kol ta meg a 18,25 kg-os ha lat.
Még az nap es te be hoz ta a hor gász
egye sü let hez, ahol le fény ké pez tük
és az iga zo ló lap pal együtt el küld tük

a Ma gyar Hor gász c. új ság hoz. Re -
mél jük, ha ma ro san ab ban is ol vas -
ha tunk er rõl a szép fo gás ról. Ez a hal 
is bi zo nyí ték ar ra, hogy nem kell
azért messzi re, ide gen vi zek re utaz -
ni, ha az em ber nagy ha lat sze ret ne
fog ni. Nagy ha lak a fegyverneki holt -
ága kon is van nak. 

A ki fo gott ha lak pót lá sa is meg tör -
tént. A Ha lász Kft. 18 q ho rog érett
pon tyot te le pí tett a 3-as, 4-es és
5-ös holt ágak ba. Re mél jük, hogy
sok hor gá szunk hor gá ra akad majd
be lõ le. 

A Fegyverneki Ön kor mány zat és a
Ha lász Kft. kö zöt ti, a holt ágak ha lá -
sza ti jo gá ról fo lyó per kö vet ke zõ
tár gya lá sa szep tem ber ben lesz. Az
ered mé nyé rõl a Hír mon dó kö vet ke -
zõ szá má ban fo gok tá jé koz ta tást

ad ni.

Egy tév hi tet sze ret -
nék még el osz lat ni. 

A hor gász en ge -
dé lyek ára nem
ma rad a hor -
gász egye sü -
let nél, ha nem
min den hó nap
vé gén el kell
szá mol ni ve le
a Hor gász
Szö vet ség és
az FVM fe lé.
Az egye sü let -
nél nem ma rad 
más, csak a

tag díj. Eb bõl
ren dez zük a hor -

gász ver se nye ket,
tart juk fenn az iro dát,

stb. Az áru sí tók

egy te rü le ti en -
ge dély után 60 Ft-ot, egy na pi jegy
után 25 Ft-ot kap nak. Akit ér de kel,
meg néz he ti a meg bí zá si szer zõ -
dést ügy fél fo ga dá si idõ ben a hor -
gász iro dá ban. 

Tá jé koz ta tom hor gász tár sa i mat,
hogy az õszi rablóhalfogó ver se -
nyün ket ok tó ber de re kán fog juk
meg ren dez ni. A ver seny pon tos he -
lyé rõl és ide jé rõl le vél ben is ér te sí -
tünk min den en ge déllyel
ren del ke zõ ta gun kat. 

A kö vet ke zõ idõ szak ra jó fo gást kí -
vá nok min den ki nek!

-Tukarcs Istvánné-

A Fegyverneki Horgász Egyesület Hírei

A helyezettek

Köpösdi Pál a rekordlistás amúrral

Családi ház eladó
Fegyvernek 

Sziklai Sándor út 2. sz. alatt.

Érd.: 20/515-8017
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Az el múlt év is be bi zo nyí -
tot ta, hogy egy baj nok sá -
got nem le het 13 em ber rel
vé gig ját sza ni. Ezért csa pa -
tunk ve ze tõ sé ge nem tét -
len ke dett és a nyá ri
át iga zo lá si idõ szak ban,
meg pró bál ta meg erõ sí te ni 
ke re tün ket. Há rom új fiú
ér ke zett ezen idõszakban.
Papp Sán dor Szajolból, 
Ko zák Má té Ken gyel rõl,
míg Far kas Zol tán Ti sza-
tenyõrõl tet te át szék hely ét 
Fegyvernekre. Biz ta tó le -
het a jö võ re néz ve, hogy
je len leg 18 fõs ke ret tel ké -
szü lünk a baj no ki mér kõ -
zé sek re. Új ra edz a
térd sé rü lé sé bõl fel épült
Ba lázs Bé la és a ta vasszal 
bo ka sé rü lés sel baj ló dó
Náhóczki Sán dor. A if jú sá -
gi ke ret bõl fel ke rült az el sõ
csapatba Huber Má té,
Nagy Lász ló és Tû he gyi
Lász ló. 

A nyá ri ubor ka sze zon az
után pót lás nak sem telt tét -
le nül. Az edzõ mér kõ -
zé sek mel lett részt
vet tek a Hun ga ry Kun
Cup el ne ve zé sû nem -
zet kö zi után pót lás
labdarúgó tor nán. Fi -
a tal ja ink elõbb a Kun
FC azo nos ko rú csa -
pa tá val ját szot tak
dön tet lent, Majd az
an gol Bir min gham
csa pa tát pá hol ták el.
A har ma dik mér kõ zé -
sü kön sem ta lál tak le -
gyõ zõ re, hi szen a
Me zõ túrt 1-0 arány -
ban múl ták felül. A ne -
gye dik ta lál ko zón
Karcag csa pa tá val küz döt -
tek meg mely dön tõ fon tos -
sá gú volt szá muk ra, hi szen 
ha ezen a ta lál ko zón gyõz -
te sen hagy ja el  ifi csa pa -

tunk a pá lyát, az utol só
össze csa pás ered mé nyé -
tõl füg get le nül már tor na -
gyõ zel met ün ne pel het.
Nem kel let csa lód ni a srá -
cok ban, az NB II gár dát 2-1 
arány ban fek tet ték két váll -

ra. Az ötö dik mér kõ zé sen
Szajol gár dá ja sem tud ta
meg ál lí ta ni a fegyverneki
hen gert és így ve re ség nél -
kül si ke rült el hó dí ta ni a

gyö nyö rû ku pát, me lyet
óri á si kö rí tés mel let Szol -
no kon a ve het ték át fi a tal -
ja ink.

Ezek után a fel nõt te ken
volt a sor. Fel nõtt csa pa -

tunk azon a hét vé gén az
im már ha gyo má nyo san
meg ren de zés re ke rü lõ Ti -
sza-tó Ku pán sze re pelt
Abádszalókon. Igaz a cso -

port mér kõ zé sek alatt még
aka do zott a gé pe zet, -
Abádszalóktól két gó los
ve re sé get szen ved tünk,
míg Tiszalök csa pa tát egy
gól lal si ke rült meg ver nünk
- de az elõ dön tõ ben már
pa rá dé zott csa pa tunk. Mi -
vel a cso port má so dik he -
lyén vé gez tünk így a má sik 
cso port el sõ he lye zett je el -
len kel lett ki vív nunk a dön -
tõ be ju tást. Az el len fél az a 
Csur gó volt aki az el sõ
össze csa pá sán öt ven perc 
alatt tíz gólt rá molt be a
Nagyiván gár dá já nak.
Szur ko ló ink nem utaz tak
el hi á ba, hi szen pa rá dés
já ték kal 4-1-es gyõ zel met
arat tunk és ju tot tunk meg -
ér de mel ten a más na pi
finbáléba, ahol az NBIII.
bronz ér me sé vel, Túrke-
vével ta lál koz tunk. Mint
min den Fegy ver nek –
Túrkeve ta lál ko zó, úgy ez
is presz tízs csa tát ho zott,
de az egy nap pal az elõt ti

for má ját ek kor sem
ad ta alább csa pa tunk
így a dön tõ ben 1-0
arány ban múl tuk felül
Túrkevét és hó dí tot -
tuk el a ku pát. Nem
mel les leg a tor na leg -
jobb já té ko sá nak
Csortos Jó zse fet vá -
lasz tot ták. Ez zel a
gyõ ze lem mel re mek
he tet zárt egye sü le -
tünk, hi szen ré gen
for dult elõ, vagy ta lán
még nem is tör tént
meg, hogy egy hét
alatt két dí szes ser le -
get hoz hat tunk ha za. 

Re mél jük, hogy ez a re mek 
for ma a baj nok ság al kal -
má val is ki tart.

-Faragó Zsolt-

Egy héten belül két kupagyõzelem

A Hungary Kun Cup U-19-es korcsoportjának gyõztes
csapata

A Tisza-tó Kupa gyõztes csapata

1. for du ló au gusz tus 13. (szom bat) 1700

KUTE-Fegyvernek
2. for du ló au gusz tus 20. (szom bat) 1700

Fegyvernek-Jászladány
3. for du ló au gusz tus 28. (va sár nap) 1700

Tiszafüred-Fegyvernek
4. for du ló szep tem ber 4. (va sár nap) 1600

Jász apá ti II-Fegyvernek
5. for du ló szep tem ber 10. (szom bat) 1600

Fegyvernek-KUN FC
6. for du ló szep tem ber 17. (szom bat) 1530

Martfû-Fegyvernek
7. for du ló szep tem ber 24. (szom bat) 1530

Fegyvernek-Jászfényszaru
8. for du ló ok tó ber 1. (szom bat) 1400

Újszász-Fegyvernek

9. for du ló ok tó ber 8. (szom bat) 1400

Fegyvernek-Jánoshida
10. for du ló ok tó ber 15. (szom bat) 1400

Abádszalók-Fegyvernek
11. for du ló ok tó ber 22. (szom bat) 1330

Fegyvernek-Zagyvarékas
12. for du ló ok tó ber 30. (va sár nap) 1330

Jászárokszállás-Fegyvernek
13. for du ló no vem ber 5. (szom bat) 1300

Fegyvernek-Kunhegyes
14. for du ló no vem ber 12. (szom bat) 1300

Tiszaföldvár-Fegyvernek
15. for du ló no vem ber 19. (szom bat) 1300

Fegyvernek-Besenyszög
If jú sá gi mér kõ zé sek a fel nõtt mér kõ zé sek elõtt 

2 órá val kez dõd nek.
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Tá jé koz tat juk a La kos sá got, hogy a te le pü lé si szi lárd
hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló 10/2003. (III.6.) sz.  ön -
kor mány za ti ren de let alap ján a lom ta la ní tás ra 2005. au -
gusz tus 23. nap já tól au gusz tus 26. nap já ig ke rül sor, az
aláb bi fel osz tás ban:

I. kör zet   2005. au gusz tus 23. (kedd)
II. kör zet  2005.  au gusz tus 24. (szer da)

III. kör zet  2005.  au gusz tus 25. (csü tör tök)
IV. kör zet 2005.  au gusz tus 26 . (pén tek).

A kör ze tek meg egyez nek a rend sze re sen vég zett sze -
mét szál lí tás nál meg ál la pí tott kör ze tek kel.

Lom ta la ní tás kö ré be tar to zó hul la dék: az az al kal mi lag
kép zõ dött vagy fel hal mo zó dott te le pü lé si szi lárd hul la -
dék, amely mé re te, mennyi sé ge, össze té te le mi att nem
he lyez he tõ el a rend sze res el szál lí tás ra al kal ma zott
gyûjtõedényzetben és nem mi nõ sül ve szé lyes hul la dék -
nak. 

Nem he lyez he tõ ki a ház tar tá si hul la dék, va la mint a
fel hal mo zó dott épí té si és me zõ gaz da sá gi hul la dék!

Az el szál lí tan dó hul la dé kot úgy kell el he lyez ni a köz te rü -
le ten, hogy az a jár mû és gya lo gos for gal mat ne aka dá -
lyoz za, zöld te rü le tet, nö vény ze tet ne ká ro sít sa, és ne
jár jon bal eset vagy kár oko zás ve szé lyé vel.

-Polgármesteri Hivatal-

Lomtalanítás

Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la ér te sí ti
a la kos sá got, hogy az EBEK VESZETTSÉG ELLENI
KÖTELEZÕ OLTÁSA 2005. év ben nagy köz sé günk ben
az aláb bi he lyen és idõ ben tör té nik:

• Volt pi ac tér (Do bó tér): 
szep tem ber 05-én 8-12 órá ig
• Volt pi ac tér (Do bó tér): 

szep tem ber 06-án 14-18 órá ig
• Hu nya di út- Or go na út sa rok: 

szep tem ber 07-én 8-12 órá ig
• Szapárfalu Klub könyv tár ud va rán: 

szep tem ber 08-án 8-12 órá ig
• Szapárfalu Klub könyv tár ud va rán: 

szep tem ber 09-én 14-18 órá ig
• Dó zsa Gy. út - Liszt F. út sa rok: 

szep tem ber 12-én 8-12 órá ig
• Marx K. út - Dam ja nich út sa rok: 

szep tem ber 13-án 8-12 órá ig
PÓTOLTÁS:

Volt pi ac tér (Do bó tér):
szep tem ber 22-én 8 - 12 órá ig

A 20/2001. (III. 09.) FVM. ren de let alap ján min den 3 hó -
na pos nál idõ sebb ebet a tu laj do nos kö te les be ol tat ni.

Az eb tu laj do no sa a fent meg je lölt idõ ben ve szett ség el -
le ni vé dõ ol tás ra az ebét kö te les ki ve zet ni és az eboltási
iga zol ványt ma gá val hoz ni.

A je len le gi jog sza bá lyi ren del ke zés sze rint a kö te le zõ
vé dõ ol tás ban nem ré sze sü lõ ebe ket a tu laj do nos költ sé -
gén ki kell ir ta ni, va la mint a be nem ol tott ebek tu laj do no -
sa el len sza bály sér té si el já rást kell le foly tat ni. A
sza bály sér té si összeg akár az 50.000 Ft-ot is el ér he ti.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Tá jé koz ta tom az ebtulajdonosokat hogy a ka ma rai aján -
lás alap ján az ol tás dí já nak mér té ke: 1500 Ft/eb, ami
ma gá ba fog lal ja az ol tó anyag árát és az ol tás dí ját is.

A 81/2002. (IX. 04.) szá mú FVM. ren de le te alap ján ve -
szett ség el le ni vé dõ ol tás sal egyidõben, 2003. év tõl kez -
dõ dõ en, kö te le zõ az ebek szé les spekt ru mú fé reg haj tó
szer rel va ló ke ze lé se is.

A fé reg te le ní tõ gyógy szer a hely szí nen meg vá sá rol ha tó, 
amely nek ára az eb sú lyá tól füg gõ en vál to zik.

-Dr. Var ga Mi hály-
-ha tó sá gi ál lat or vos-

Eboltás

Ér te sít jük Fegy ver nek Nagy köz ség
la kos sá gát, hogy a Jász-Nagykun
-Szolnok Me gyei Hetényi Gé za Kór -
ház Ren de lõ in té zet Tü dõ gon do zó
In té ze te a fer tõ zõ be teg sé gek és jár -
vá nyok meg elõ zé se ér de ké ben
szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé -
sek rõl szó ló 18/1998.(VI.03.) NM
ren de let 19. §-a alap ján

2005. SZEPTEMBER 5. ÉS
SZEPTEMBER 27. kö zött a MÛVE-
LÕDÉSI HÁZBAN IDÕSZAKOS
TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLATOT
TART, 14 éves kor tól a vég sõ kor ha -
tá rig.

SZÛRÉSI IDÕ NAPONTA:
• HÉTFÕ: 1200  -  1700

• KEDD:  800  -  1300

• SZERDA: 1200  -  1700

• CSÜTÖRTÖK:  800  -  1300

• PÉNTEK: 800  -  1300

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz -
ti or vo si Szol gá lat Jász-Nagykun
-Szolnok Me gyei In té ze te 13/9/2005. 
szá mú ha tá ro za tá val a ko ráb bi évek -
tõl el té rõ en el ren del te a 30 ÉVES ÉS 
ENNÉL IDÕSEBB LAKOSOK
KÖTELEZÕ SZÛRÉSÉT.

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy
amennyi ben a szû ré sen nem je le nik
meg és el ma ra dá sát nem iga zol ja,
úgy a 18/1998. (VI. 03.) NM ren de let
ér tel mé ben sza bály sér tést kö vet el,
és az egyes sza bály sér té sek rõl szó -
ló 218/1999. (XII. 28.) Kor mány ren -
de let 102. §. (1) be kez dés a./ pont ja
alap ján 60.000.- Ft-ig ter je dõ pénz -
bír ság gal sújt ha tó.

AZ ÁLLAMPOLGÁROK NÉVRE
SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST NEM KAP-
NAK.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Sze mély azo no sí tó iga zol ványt és a
TAJ szá mot tar tal ma zó be teg kár tyát
vi gye ma gá val.

Kér jük, hogy azok a la ko sok is je len -
je nek meg a szû rõ vizs gá la ton, akik
tá vol dol goz nak.

A szû rõ vizs gá lat alól men te sül nek
azok a sze mé lyek, akik egy éven be -
lül ilyen vizs gá la ton IGAZOLTAN
részt vet tek, il le tõ leg a tü dõ gon do zó
in té zet ben gyógy ke ze lés alatt áll nak.
Akik nek hoz zá tar to zó juk meg halt,
fek võ be teg, já ró kép te len, ter hes,
kór ház ban van, kül föld ön vagy ide ig -
le ne sen tá vol tar tóz ko dik, kö te les azt 
a szû rés he lyén be je len te ni, il let ve
iga zol ni.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-
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Dr. Kissné Ju dit és ba rát nõi szer ve zé sé ben egy cso -
dá la tos he tet tölt het tünk el a Bör zsöny lá bá nál ta lál ha -
tó, fes tõ en szép Ke men ce köz ség ben, jó gás tár-
saimmal.

Nem vé let le nül kap ta az „élet mód” tá bor ne vet, hi szen
a ve ge tá ri á nus ét rend, a szám ta lan prog ram és elõ -
adás ki vé tel nél kül az egész sé ges élet mód ról szól tak.

A na pot két órás sza bad té ri jó gá val kezd tük, majd tú ra -
ve ze tõ irá nyí tá sá val be ba ran gol tuk a Bör zsönyt, ké -
sõbb kis vo nat tal is vé gig za ka tol tunk a he gyek kö zött,
völ gyek kö zött. A prog ra mok ra és tú rák ra min den ko ri
ér vé nyes sza bály a kö vet ke zõ volt: „Sem mi sem kö te -
le zõ, tedd azt, ami jól esik!”

Kö rünk ben üd vö zöl het tünk egy gra fo ló gust, aki az írott 
szö veg meg fej té sé nek rej tel me i be adott be pil lan tást,
majd egy szám misz ti kus tar tott ér de kes elõ adást a po -
zi tív gon dol ko dás alap ja i ról.

Nagy öröm volt szá munk ra, mi kor ta lál koz hat tunk a
fegyverneki gyö ke rek kel ren del ke zõ Nagy Gyu la tál -
tos sal, aki nem csu pán el mé le ti anyag gal gaz da gí tot ta
tu dá sun kat, ha nem a hosszú tú rák ban meg vi selt
csont ja in kat is hely re rak ta, va la mint po zi tív ener gi á val 
töl tött fel ben nün ket.

Szí nes sé tet te nap ja in kat a misz ti kus mes ter sé gek tu -
dó ja, a kar ca gi Jo li ka, aki nem csak kár tyát ve tett, ha -

nem a te nyér jós lás és talp masszázs alap ja it is meg is mer -
tet te ve lünk.

Nap ja ink vi dá man tel tek, a 17 fõs kis csa pa tunk iga zi ba rá -
ti tár sa ság gá ko vá cso ló dott össze.

A TV he lyett szí nes prog ra mo kat ta lál tunk ki. Nagy si kert
ara tott az Activity tár sas já ték, mely ben min den ki ki bon ta -
koz tat hat ta kre a ti vi tá sát.

Lá za san ké szül tünk a bú csú est re, ugyan is min den ki nek
egyé ni, vagy cso por tos pro duk ci ó val kel lett fel lép nie. A
nap fény pont ja az es ti tá bor tûz volt, ahol éj fé lig tar tott a
nó tá zás és a vic ce lõ dés.

Na gyon gyor san el telt a hét és a bú csú zás kor már a jö võ
évi tá bor he lyét és idõ pont ját pró bál tuk egyez tet ni.

Mi 17-en már test kö zel ben át él het tük azt, hogy mi lyen az,
ami kor egész sé ge sen és vi dá man élünk, nem csak be szé -
lünk ró la!

Sze ret nénk, ha mi nél töb ben át él nék azt az él ményt, mely -
ben ott Ke men cén, mi 17-en ré sze sül tünk.

-Fo tó: Mácsár Ni ko let ta-                                         -Stefán Edi na-      
    

Életmód tábor Kemencén

Fegyverneki Hírmondó
Ki ad ja: Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné jegy zõ

Fõ szer kesz tõ: Szil vás No é mi

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

2005. évi lap zár ta idõ pont jai: ok tó ber 03. 12 óra, no vem ber 28. 12 óra.

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a Pol gár mes -

te ri Hi va tal Fel sza ba du lás út 173. szám alat ti épü le té be (volt gyógy szer tár),

vagy az mszervez@fegyvernek.hu e-mail cím re.

A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig, 

a Pol gár mes te ri Hi va tal 1. sz. iro dá já ban Gö rög Gábornénál.

Nyom dai elõ ál lí tás: Repro Stú dió Nyom da ipa ri Egyé ni Cég, 

Szol nok, Os tor út 2/a.

Meg je le nik 3.000 pél dány ban, Fegy ver nek Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén 

in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Nagy köz ség

 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.

Jóga a hegyoldalon

Ba rát sá gok szö võd tek

Nagy Gyu la tál tos
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