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A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép vi se lő tes tü -
let jú ni us 29-i ülé sé ről és a fon to sabb dön té sek ről az aláb -
bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:
• A Kép vi se lő tes tü let előtt be szá molt a „Fegy ver nek mű -

velt if jú sá gá ért”, „Fegy ver nek la kos sá gá nak egész sé -
ges és biz ton sá gos éle té ért”, Fegy ver nek biz ton sá gos
és egész sé ges kör nye ze té ért” ala pít vány ku ra tó ri u ma.
A be szá mo lót a tes tü let el fo gad ta. 

• A Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár igaz ga tó meg bí za tá sa
2006. szep tem ber 30-ával le jár, az ál lás ra meg hir de tett 
pá lyá zat el bí rá lá sa so rán 2006. ok tó ber 1-től 2011.
szep tem ber 30-ig is mét Tű he gyi Ju li an nát bíz ta meg az 
in téz mény igaz ga tó já nak. 

• A tes tü let mó do sí tot ta az ön kor mány za ti la ká sok bér le -
té re és el ide ge ní té sé re szó ló ren de le tét.

• A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ön kor mány za ti ren de let
mó do sí tá sa a jegy ző ha tás kör ét érin ti, ugyan is a szo ci -
á lis tör vény mó do sí tá sa ér tel mé ben 2006. jú li us 1-től a
közgyógyellátásra va ló jo go sult ság ról a jegy ző dönt. 

• A Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár nál ko ráb ban vég re haj -
tott lét szám csök ken tés ből ere dő en költ ség ve té si tá mo -
ga tás igény lé sé ről ha tá ro zott a tes tü let. 

• Az idén a Ma já list a bel víz mi att nem le he tett meg tar ta -
ni, így a tes tü let az 55/2006. (III.30.) sz. ha tá ro za tát úgy 
mó do sí tot ta, hogy a Ma já lis ra és Fa lu nap ra jó vá ha -
gyott össze sen 870 eFt-ot a Fa lu nap ra és a test vér te -
le pü lé si kap cso la tok ápo lá sá ra en ge dé lyez te
fel hasz nál ni. 

• A kép vi se lő tes tü let nem ér tett egyet a Szol nok Tér sé gi
Hul la dék gaz dál ko dá si Rend szer meg va ló sí tá sá ra lé te -
sí tett Kon zor ci u mi Szer ző dés mó do sí tá sá val.

• A 28/2005.(II.24.) sz. ha tá ro za tát vissza von ta a tes tü -
let, mi vel a Remondis Kétpó Hul la dék gaz dál ko dá si Kft.
Tár sa sá gi Szer ző dé sét a Kon zor ci u mi ta gok nem ír ták
alá. Ez zel egyidőben a jú ni us 2-i Kon zor ci u mi ülés re
be ter jesz tett Tár sa sá gi Szer ző dés mó do sí tás ról nem
ha tá ro zott. 

• Az ipar te lep ivó víz há ló za tá nak bő ví té sé hez
2.855.000.- Ft + ÁFA, össze sen: 3.426.000.- Ft-ra vál -
lalt kö te le zett sé get a tes tü let.

• Az ipar te lep ivó víz há ló za tá nak ki épí té sé re 2.569 ezer
Ft fej lesz té si, az An gol kert út épí té sé re 2.626 ezer Ft
be ru há zá si hi tel fel vé tel ét hagy ta jó vá. 

• A két hi tel fel vé tel mi att mó do sí tot ta a tes tü let a 2006.
évi költ ség ve tés ét.

• A Gyer mek élel me zé si Kony ha elekt ro mos ener gia el lá -
tá sá nak bő ví té sé re pá lyá za tot adott be az ön kor mány -

zat. A Te rü let fej lesz té si Ta nács el ső dön té sé ben nem
tá mo gat ta a pá lyá za tot, majd so ron kí vü li ülé sén e fel -
adat ra 2.700 ezer Ft tá mo ga tást ítélt meg (ko ráb ban
3.901 ezer Ft tá mo ga tás sal szá mol tunk). En nek függ -
vé nyé ben mó do sí ta ni kel lett a ha tá ro za tot.

• Az Ady E. u. 42. sz. alat ti (Idő sek Klub ja) in gat lan je len -
leg a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban van, ke ze lő je ként a
Nagy köz sé gi Ta nács VB Szak igaz ga tá si Szer ve van
be je gyez ve. A tu laj don jog ren de zé se ér de ké ben a
kincs tá ri va gyon ból in gye ne sen az ön kor mány zat tu laj -
do ná ba kér te ad ni a kép vi se lő tes tü let ezt az in gat lant.

• A 2006. má jus 31. óta ke let ke zett bel víz károk és bel víz
vé de ke zés költ sé ge i nek meg té rí té sé re vis maior pá lyá -
zat be adá sá ról ha tá ro zott a tes tü let. 

• A Mar ti no vics út épí té sé re a Me gyei Te rü let fej lesz té si
Ta nács 2006-ra 1.400 ezer Ft, 2007-re 900 ezer Ft tá -
mo ga tást ítélt meg. Az ere de ti üte me zés sze rint
2006-ra na gyobb, 2007-re ki sebb össze gű tá mo ga tás -
ra szá mí tot tunk, de mi vel a tá mo ga tás üte me zé se el tér
az ere de ti től, ezért mó do sí ta ni kel lett az ide vo nat ko zó
ön kor mány za ti ren de le tet.

• A la kos sá gi kez de mé nye zé sű jár da épí té sek- és fel újí -
tá sok ra 1.000.000.- Ft-ot (ÁFA-val) ha gyott jó vá a tes -
tü let. 

• A kép vi se lő tes tü let már ci us 30-án ho zott ha tá ro za tá -
ban ját szó tér épí té sé re pá lyá zat be adá sá val ér tett
egyet. Ak kor a ját szó tér he lyét nem je löl te ki a tes tü let,
így ezt a jú ni u si ülé sén ha tá ro zat mó do sí tás sal tet te
meg, és a ját szó tér épí té sé nek hely szí né ül a Hárs fa úti
2551 hrsz. te rü le tet je löl te meg. 

• A Fel sza ba du lás u. 169. sz. alat ti két db nem la kás cél -
já ra szol gá ló he lyi sé get (39 m2 ko ráb ban szá mí tás tech -
ni kai üz let és 30,4 m2 ko ráb ban gyógy nö vény üz let) az
ön kor mány za ti tu laj do nú he lyi sé gek bér le té re, va la mint 
el ide ge ní té sé re szó ló 9/1999. (V.6.) önk. ren de let ha tá -
lya alól 2006. jú li us 1-el tö röl te a Kép vi se lő tes tü let. 

A jú ni us 29-i ülé sen ho zott ön kor mány za ti ren de le tek
 23/2006.(VI.30.) önk.rend. A la ká sok bér le té re, va la -

mint el ide ge ní té sé re vo nat ko zó sza bá lyok ról szó ló
ren de let mó do sí tá sá ról.

 24/2006.(VI.30.) önk.rend. A szo ci á lis el lá tá sok sza -
bá lyo zá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.

 25/2006.(VI.30.) önk.rend. A 2006. évi költ ség ve tés
mó do sí tá sá ról.

-Buzás Istvánné jegyző-

A képviselőtestület hírei

A Ma gyar Köz tár sa ság El nö ke a he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lők és pol gár -
mes te rek ál ta lá nos vá lasz tá sát 2006.
ok tó ber 1-ére tűz te ki. 
A vá lasz tó pol gár ok leg ké sőbb 2006.
au gusz tus 4-ig meg kap ták az aján ló -
szel vé nye ket és ér te sí tő ket. 
A je lölt ál lí tás hoz szük sé ges aján lá -
sok szá ma a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lők és pol gár mes te rek vá lasz -
tá sá ról szó ló 1990. évi LXIV. tv. alap -
ján:
Pol gár mes ter je lölt az le het, akit a
név jegy zék ben sze rep lő vá lasz tó pol -
gár ok leg alább 3%-a, az az 167 fő je -
lölt nek aján lott.

Kép vi se lő je lölt az le het, akit a név -
jegy zék ben sze rep lő vá lasz tó pol gár -
ok leg alább 1%-a, az az 56 fő je lölt nek 
aján lott.
A je löl tet leg ké sőbb 2006. szep tem -
ber 8-án 16.00 órá ig le het be je len te ni
a He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság nál. A He -
lyi Vá lasz tá si Bi zott ság és a Sza va -
zat szám lá ló Bi zott ság meg bí zott
tag ja it leg ké sőbb 2006. szep tem ber
22-én 16.00 órá ig le het be je len te ni.
A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság a te le pü -
lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi -
se lők vá lasz tá sát 2006. ok tó ber 1-ére 
tűz te ki.
Tá jé koz tat juk a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lők és pol gár mes te rek vá lasz -

tá sán, il let ve a te le pü lé si ki sebb sé gi
ön kor mány za ti kép vi se lők vá lasz tá -
sán je lölt ként in dul ni kí vá nó sze mé -
lye ket ar ról, hogy 2006.
szep tem be ré ben meg je le nik a
Fegyverneki Hír mon dó vá lasz tá si kü -
lön szá ma, ahol a je löl tek be mu ta tás ra 
ke rül nek. A be mu tat ko zás hoz fény -
kép és a kö vet ke ző ada tok szük sé ge -
sek: név, élet kor, lak cím, csa lá di
ál la pot, leg ma ga sabb is ko lai vég zett -
ség, szak ké pe sí tés, mun ka hely és
be osz tás, meg bí za tás. Az ada to kat
és a fény ké pet leg ké sőbb 2006. szep -
tem ber 8-ig szí ves ked je nek le ad ni.
En nek hi á nyá ban csak a je lölt ne vét
és lak cím ét tud juk kö zöl ni.

-Helyi Vá lasz tá si Iro da-

A He lyi Vá lasz tá si Iro da tá jé koz ta tó ja
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A Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat 
pénz ügyi hely ze té ről és a ké sőb bi éve ket ter he lő 

kö te le zett sé gek ről.
Az ál lam ház tar tás ról szó ló több ször mó do sí tott 1992. évi
XXXVIII. Tv. 50. § (2) be kez dés f. pont ja ér tel mé ben a pol -
gár mes te rek és a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lő tes tü le -
tek tag jai ál ta lá nos vá lasz tá sá nak évé ben a vá lasz tás
nap ját meg elő ző en 30 nap pal a jegy ző rész le tes je len tést
tesz köz zé az ön kor mány zat pénz ügyi hely ze té ről és a
vá lasz tá si cik lus ban ke let ke zett, ké sőb bi éve ket ter he lő
kö te le zett sé gek ről.
A pénz ügyi és va gyo ni hely zet ről az ál lam ház tar tá si tör -
vény alap ján fo lya ma to san be szá mo lót ké szí tet tünk a
kép vi se lő tes tü let szá má ra a fél éves, há rom ne gyed éves,
és éves gaz dál ko dá sá ról. A 2006. évi I. fél éves pénz ügyi
hely zet rész le tes ada ta it az au gusz tu si so ron kö vet ke ző
ülés re ter jeszt jük a kép vi se lő tes tü let elé. A pénz ügyi, va -
gyo ni hely zet, a kö ve te lé sek, kö te le zett sé gek ada ta it az
aláb bi mel lék le tek tar tal maz zák.
 1. sz. mel lék let: Ki emelt be vé te li és ki adá si elő i rány zat -

ok tel je sí té se 2006. I. fél év

 2. sz. mel lék let: 2006. évi fel hal mo zá si ki adá sok fel -
ada ton kén ti I. fél évi tel je sí té se

 3. sz. mel lék let: Esz kö zök és for rá sok ala ku lá sa 2002.
de cem ber 31. és 2006. jú ni us 30-i ál la pot sze rint.

 4. sz. mel lék let: Pénz ügyi kö te le zett sé gek: Tá mo ga -
tás sal meg va ló su ló fej lesz té sek, át hú zó dó kö te le zett -
sé gek 2007-ben.

 5. sz. mel lék let: Több éves ki ha tás sal já ró kö te le zett -
ség vál la lá sok /hosszú le já ra tú hi te lek/ éves bon tás ban, 
fel ada ton ként.

 6. sz. mel lék let: Ál la mi tá mo ga tással meg va ló su ló fej -
lesz té sek 2002-2006 évek.

Fegy ver nek Nagy köz sé gi Ön kor mány zat hi tel ál lo má nya
2006. jú ni us 30-án 213.520.410 Ft.
Meg osz lá sa az aláb bi:
• Hosszú le já ra tú hi te lek: 103.065.962 Ft.
• Mun ka bér hi tel: 20.000.000 Ft.
• Fo lyó szám la hi tel: 90.454.370 Ft.

-Buzás Istvánné-
-jegyző-

Tájékoztatás

A 2006. jú li us 15-én ha tály ba lé pő, 138/2006. (VI. 29.)
Korm. ren de let tar tal maz za az egyes szo ci á li san rá szo rult 
csa lá dok 2006. évi gázárszolgáltatási tá mo ga tá sá nak
rész let sza bá lya it. 

Gáz ár-tá mo ga tás ra a fo gya té kos tá mo ga tás ban ré sze sü -
lők, a ma ga sabb össze gű csa lá di pót lék ban ré sze sü lők,
va la mint a nagy csa lá dos ok jo go sul tak. (Ma ga sabb csa lá -
di pót lé kot azok kap nak, akik tar tó san be teg, vagy sú lyo -
san fo gya té kos gye re ket ne vel nek, nagy csa lá dos nak
pe dig azok mi nő sül nek, akik há rom, vagy több gyer mek
után kap nak csa lá di pót lé kot.) A nyug dí ja sok nem jo go -
sul tak gázártámogatásra.

A tá mo ga tás két to váb bi fel té te le kö zül az egyik az éves
gáz fo gyasz tás hoz, a má sik pe dig az egy fő re ju tó jö ve de -
lem hez kö tött. Az éves gáz fo gyasz tás nak 51-170 ezer MJ 
(megajoul) kö zé kell es nie, ami 1500 és 5000 köb mé tert
je lent. Ami pe dig az egy fő re ju tó ha vi jö ve del met il le ti, az
nem ha lad hat ja meg a nyug díj mi ni mum 200%-át, az az

51.600 fo rin tot, az egy sze mé lyes ház tar tás ban pe dig a
300%-át, va gyis 77.400 fo rin tot.

A tá mo ga tást az élet vi tel sze rű la kó hely, il let ve tar tóz ko -
dá si hely ön kor mány za tá nak jegy ző jé től kell kér ni, a be -
nyúj tá si ha tár idő 2006. ok tó ber 31. Aki a
gáz ár-tá mo ga tá si ké rel met au gusz tus 15-ig be nyújt ja, an -
nak - vissza me nő leg - au gusz tus 1-jé től ke rül meg ál la pí -
tás ra a tá mo ga tás. 

A ké re lem hez mel lé kel ni kell a fo gya té kos sá gi tá mo ga -
tás, a csa lá di pót lék fo lyó sí tá sát iga zo ló ira tot, az elő ző
ha vi jö ve de lem re vo nat ko zó ada to kat iga zo ló ira tot és a
ké re lem be nyúj tá sát meg elő ző hó nap ra ki ál lí tott gáz -
szám lát.

A gáz szol gál ta tó a ha vi szám lá ban már ér vé nye sí ti a tá -
mo ga tást, va gyis annyi val ke ve seb bet kell fi zet ni. Ha
2006-ban a tá mo ga tás ban ré sze sült csa lád gáz fo gyasz -
tá sa meg ha lad ja az 5000 köb mé tert, ak kor a tel jes
gázártámogatást vissza kell fi zet nie.

-Polgármesteri Hivatal-

A gázárszolgáltatási tá mo ga tá sá ról

2006. év ta va szi – nyár ele ji
je len tős bel víz nagy ká ro kat 
oko zott az ön kor mány za ti
bel te rü le ti utak ba, és a kül -
te rü le ti utak is sok he lyen
jár ha tat lan ná vál tak. A bel -
te rü le ti utak ja ví tá sát kö zel
1 hó na pos csú szás sal si ke -
rült el kez de ni (a ko ráb bi ak -
nál több és na gyobb ká tyú
so ká ig za var ta a köz le ke -
dő ket), amit jú li us 31-ig si -
ke rül be fe jez nünk. A
bel víz vé de ke zés so rán
több utunk ál la po ta je len tő -
sen meg rom lott,  a vis maior 
ke ret be kár igé nyün ket je -
len tet tük, er ről vár juk a dön -

tést. Eb ből a pénz ből re mél -
jük az idén si ke rül
je len tő sebb út fel újí tá so kat
el vé gez ni. 

A kül te rü le ten több föld úton
a bel víz mi att nem le he tett
köz le ked ni, sok szor meg -
gon do lat la nul hasz nál ták a
kül te rü le ti föld uta kat, olyan
nyo mo kat hagy va, hogy
azo kat a ha gyo má nyos mó -
don – tár csá zás sal, si mí tó -
zás sal – nem le he tett
köz le ke dés re al kal mas sá
ten ni. A hor gá szok ér de ké -
ben a Holt-Ti sza gá ton vé -
gez tünk gát kar ban tar tást. A 
csobánkai, a ré ti, a hosszú -

föl di, az eper je si és a
gábrisi föl dek hez ve ze tő
uta kon és a lineár te le pen a
tár csá zás és si mí tó zás mel -
lett több mé lyen fek vő rész -
re föl det kel lett szál lí ta ni az
út jár ha tó vá té te le ér de ké -
ben. Ha gyo má nyos mó don
is erőnk höz mér ten vé gez -

tünk út ja ví tást, eh hez né -
hány gaz da is csat la ko zott,
akik nek ezt kö szön jük. Ez -
zel el ér tük, hogy a ma is
bel víz zel bo rí tott mé lyen
fek vő ré szek ki vé te lé vel a
kül te rü le ti utak köz le ke dés -
re al kal mas sá vál tak.

-Pol gár mes te ri Hi va tal -

A belvíz utóhatása

Ér te sít jük a Tisz telt La kos -
sá got, hogy a Kö zép-
Tisza-Vidéki Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lő ség

2006. de cem ber 31-ig en -
ge dé lye zi a sze mét te lep re
történő hulladéklerakást.

-Polgármesteri Hi va tal-

Hulladéklerakás
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1. szá mú mel lék let: Ki emelt be vé te li és ki adá si elő i rány zat ok tel je sí té se 2006. I. fél év

Cím, Al cím Szak fel adat Ere de ti elő i rány zat Mó do sí tott elői. Telsesített Tel je sí tés %-ban
Költ ség ve tés fő össze ge
BEVÉTEL 1550435 1586138 1023716 64,54
- Mű kö dé si be vé tel 784892 798252 436439 54,67
  = In téz mé nyi műk. be vé tel 388571 389801 221444 56,81
  = Önk. sa já tos műk. be vé te lei 396321 408451 214995 52,64
    **He lyi adók 45156 45156 21597 47,83
    **Át en ge dett köz pont adók 340305 352435 188558 53,50
    **Egy. s.b., Bír ság, Pót lék 10860 10860 4840 44,57
- Tá mo ga tá sok 473308 496294 288150 58,06
 = Önk. költ ség ve té si tám. 473308 496294 288150 58,06
    **Nor ma tív  tá mo ga tá sok 353958 339678 186632 54,94
    **Köz pon to sí tott elő i rány zat 640 640 530 82,81
    **Kö tött felhazsnálású 94726 94726 60363 63,72
    **Fej lesz té si tá mo ga tás 23984 32238 11613 36,02
    **Egyéb köz pont tá mo ga tás 0 29012 29012 100,00
-  Fel hal mo zá si és tő ke be vé tel 12612 12612 6262 49,65
  = Fel hal mo zá si és tő ke be vé tel 7332 7332 6262 85,41
  = Pénz ügyi be fek te té sek be vé tel 5280 5280 0 0,00
- Tá mo ga tás ér té kű be vé te lek 47029 51219 36645 71,55
  = Tá mo ga tás ér té kű mű kö dé si be vé tel 47029 47122 31970 67,85
    **OEP-től át vett pénz esz kö zök 25040 25040 11989 47,88
    **SZOCPOL. 0 0 0 0,00
    **Egyéb 21989 22082 19981 90,49
  = Tá mo ga tás ér té kű felhalm. bev. 0 4097 4675 114,11
    **Egyéb 0 4097 4675 114,11
- Vég le ge sen át vett pénz esz köz 50448 29367 10935 37,24
  = Mű kö dé si cé lú PE. átv. ÁH-n K 4450 6764 5301 78,37
  = Felhalm. cé lú PE. átv. ÁH-n K 45998 22603 5634 24,93
- Hi tel 105814 113662 178443 156,99
  = Műk. cé lú hi tel 62356 59327 160454 270,46
    **Mun ka bér hi tel 0 0 70000 0,00
    **Fo lyó szám la hi tel 62356 59327 90454 152,47
  = Fel hal mo zá si hi tel 43458 54335 17989 33,11
- Pénzforg. nél kü li be vé tel 63218 71608 60362 84,30
  = Elő ző évi pénz ma rad vány 63218 71608 60362 84,30
-  In téz mény fi nan szí ro zás 0 0 0 0,00
  = Nor ma tí va 0 0 0 0,00
  = Önk. kiegészítés 0 0 0 0,00
-Kölcsönök vissztérülése 13114 13124 6480 49,38

KIADÁS 1550435 1586138 987529 62,26
- Sze mé lyi jut ta tá sok 510020 513507 269151 52,41
  = Bér 461249 462783 247555 53,49
  = Egyéb 48771 50724 21596 42,58
- Já ru lé kok 160140 161149 85688 53,17
- Do lo gi ki adá sok 480149 511274 345337 67,54
- Át adott pénz esz kö zök ÁH-n K 8927 61402 51425 83,75
  = Mű kö dé si cé lú 8927 9627 5433 56,44
  = Fel hal mo zá si cé lú 0 51775 45992 88,83
- Egyéb tá mo ga tás 99271 99271 55725 56,13
- El lá tot tak pénbeli jut ta tás 801 801 588 73,41
- Fel hal mo zá si ki adá sok 117236 130428 49000 37,57
  = Fel újí tás 0 2171 592 27,27
  = Be ru há zás 117236 128257 48408 37,74
- Tar ta lék 79053 13303 0 0,00
  = Bér tar ta lék 1500 1500 0 0,00
  = Já ru lék tar ta lék 480 480 0 0,00
  = Pénz ma rad vány 63218 0 0 0,00
  = Pol gár mes te ri ke ret 2000 1545 0 0,00
  = Egyéb do lo gi tá mo ga tás 500 500 0 0,00
  = Egyéb fej lesz té si 2577 500 0 0,00
  = Sza bad tar ta lék 7000 7000 0 0,00
  = Államháztart. tart. SZJA-ból 1778 1778 0 0,00
- Hi tel visszefizetés 88426 88426 126159 142,67
  = Mű kö dé si cé lú 66000 66000 116000 175,76
    **Fo lyó szám la 66000 66000 66000 100,00
   **Mun ka ér 0 0 50000 0,00
  = Fel hal mo zá si cé lú 22426 22426 10159 45,30
- In téz mény fi nan szí ro zás 0 0 0 0,00
- SZOC. POL. 0 0 0 0,00
- Adott köl csö nök 5934 6019 4456 74,03
  = Dol go zó la kás vás. és ép. köv 442 442 180 40,72
  = Önk. he lyi la kás vás. és ép. k. 3200 3200 1900 59,38
  = Vállakozóknak ny. felh. kölcs. 1942 1942 1942 100,00
  = Egyéb nyúj tott köl csö nök 350 435 434 99,77
- Tá mo ga tás ér té kű ki adá sok 478 558 0 0,00
  = Műk. c. tá mo gat. ért. ki adá sok 478 498 0 0,00
  = Felhalm. c. tá mo gat. ért. ki adás 0 60 0 0,00
ÁTLAGLÉTSZÁM 273,91 271,26 268,83 99,10
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Mód. terv Tel je sí tés
06.30-ig.

1. Szak is ko lai szem lél te tő esz kö zök 
    be szer zé se

2742 2742

2. Fény má so ló be ren de zés be szer zés 187 187

3. Mo tor fű rész   -  159

4. Er dő te le pí tés 12 ha 
    (7 ha új + 5 ha cse re) 2128   - 

5. Er dő vá sár lás 4 4

6. Gyü möl csös vá sár lás 137 137

7. Jár da épí tés (Dó zsa Gy., Gyöngy vi rág út)   - 465

8. An gol kert út épí tés 1429 9

9. Zal ka Má té út épí tés   - 48

10. Mar ti no vics út épí tés 2200 48

11. Za gyi út épí tés   - 48

12. Hárs fa út épí tés 3091 3096

13. Dó zsa Gy. út Bu dai Nagy A. út épí tés 8372 8384

14. Mó ricz gáz el lá tás   - 3

15. Dam ja nich út 123. fel újí tá sa 943 241

16. Ügy vé di költ ség ( Ki li án út 1. ) 6000 198

17. Dam ja nich út 123. 
      gáz el lá tás meg ol dá sa 557 561

18. Szapárfalui Óvo da te tő át épí tés 0   -

19. Tan kony ha bő ví tés szo ci á lis blok kal 6763 3083

20. Új te le pi Óvoda bő ví tés 4980 1265

Mód. terv Tel je sí tés
06.30-ig.

21. Te le pü lés ren de zé si terv 1320 120

22. Ját szó tér épí tés 2306   -

23. 5 db szá mí tó gép kon fi gu rá ció 
      vá sár lá sa 1100 765

24. Csa pa dék víz át eme lő ak nák   - 349

25. Elekt ro mos szek rény 3532 193

26. 11 db szi vattyú vá sár lá sa 2356 1555

27. Szenny víz tisz tí tó te le pen    
       iszapvíztelenítés 35437 175

28. Kom posz tá ló te lep ter ve zé se 5000   -

29. Me gyei szenny víz ke ze lé si prog ram 1225 1225

30. Épí té si- bon tá si hul la dék le ra kó
      ter ve zé se 3750 1125

31. Kétpói hul la dék le ra kó 
      be ru há zá si elő leg 26717 18107

32. Gyerm. Kony ha vil la mos ener gia 
      ka pa ci tás bő ví té se 6374 3370

33. Oxi gén mé rő, me rü lő szi vattyú   - 546

34. Depulátor és po li me ri zá ci ós lám pa
      be szer zés 550 441

35. Sár ga Is ko lá ban kon vek to rok cse ré je 228 228

36. Háy M. út, Fel sza ba du lás út jár da   - 123

38. Fel sza ba du lás út 179. fel újí tá sa 1000   -

Össze sen: 130428 49000

2. szá mú mel lék let: 

2006. évi fel hal mo zá si ki adá sok fel ada ton kén ti I. fél évi tel je sí té se: ada tok ezer Ft-ban

3. szá mú mel lék let:

Esz kö zök és for rá sok ala ku lá sa (2002. de cem ber 31. és 
és 2006. jú ni us 30-i ál la pot sze rint): ada tok ezer Ft-ban.

Meg ne ve zés 2002.12.31 2006.06.30

Immateriális ja vak 4048 1987

Tár gyi esz kö zök 1640951 1705653

Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 84628 68655

Kész le tek 6302 6975

Kö ve te lé sek 47382 94595

Ér ték pa pír ok - -

Pénz esz kö zök 36988 12830

Egyéb ak tív pénz ügyi 
el szá mo lás 35160 37388

Esz kö zök össze sen: 1855459 1928083

Sa ját tő ke 1681808 1626515

Költ ség ve té si tar ta lék 19299 46695

Hosszú le já ra tú kö te le zett ség 50181 90799

Rö vid le já ra tú kö te le zett ség 51322 160551

Egyéb pénz ügyi el szá mo lás 52849 3523

For rá sok össze sen: 1855459 1928083

4. szá mú mel lék let

Pénz ügyi kö te le zett sé gek:

Tá mo ga tással meg va ló su ló fej lesz té sek, át hú zó dó kö te -
le zett sé gek 2007. év ben

2007 év
Össze -

senTá mo ga -
tás

Ön -
rész

Or czy An na Ál ta lá nos 
Is ko la és Szak is ko la 
tan kony ha bő ví tés

2 880 809 3 689

Új te le pi Óvo da bő ví tés 2 880 854 3 734

An gol kert út épí tés 5 125 2 196 7 321

Mar ti no vics út épí tés 900 231 1 131

Szenny víz te lep iszap-
víz te le ní tés meg ol dá sa 20 853 2 317 23 170

Össze sen: 32 638 6 407 39 045
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5. szá mú mel lék let: Több éves ki ha tás sal já ró kö te le zett ség vál la lá sok /hosszú le já ra tú hi te lek/ 
éves bon tás ban, fel ada ton ként. ( ada tok ezer Ft-ban )

Sor szám, fel adat megn. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Össz.:

KIADÁSOK

1. 2000. évi 4,954 miilió Ft
    Berényi út ép.hi tel

tő ke 1154 0

ka mat 71 0

össze sen: 1225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 2000. évi ét te rem 
    vá sár lás hi tel

tő ke 1400 0

ka mat 81 0

össze sen: 1481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 2001. évi Lom bard hi tel;
    13,65 mil lió Ft

tő ke 3280 3280 3280 3280 530 10370

ka mat 1055 840 765 411 57 2073

össze sen: 4335 4120 4045 3691 587 0 0 0 0 0 0 12443

4. 2002. évi 2 db TOYOTA gk.
    vás.hi tel; 6,49 miilió Ft

tő ke 1298 1298 1298 324,5 2920,5

ka mat 394 258 120 9 387

össze sen: 1692 1556 1418 333,5 0 0 0 0 0 0 0 3307,5

5. 2002. évi 4 db szi vattyú 
    vá sár lás hi tel; 1,6 mil lió Ft

tő ke 500 0

ka mat 26 0

össze sen: 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 2002. évi Vi o la, Te me tő,
    Név te len, Mar ti no vics 8,111
    mil lió Ft

tő ke 2028 1622 1622 406 3650

ka mat 493 321 151 10 482

össze sen: 2521 1943 1773 416 0 0 0 0 0 0 0 4132

7. 2002. évi To rony út épí tés
    hi tel; 1,227 mil lió Ft

tő ke 307 245,2 245,2 121,6 612

ka mat 85 56 29 6 91

össze sen: 392 301,2 274,2 127,6 0 0 0 0 0 0 0 703

8. 2002. évi Ki li án út épí tés
    hi tel; 1,265 mil lió Ft

tő ke 318 252,8 252,8 124,4 630

ka mat 85 56 31 6 93

össze sen: 403 308,8 283,8 130,4 0 0 0 0 0 0 0 723

9. 2002. évi Or vo si ren de lő
    tetőcs. hi tel; 3,03 mil lió .Ft

tő ke 757 606 606 303 1515

ka mat 199 136 73 13 222

össze sen: 956 742 679 316 0 0 0 0 0 0 0 1737

10. 2002. évi Or vo si ügye let
      min.felt. hi tel; 2,55 mil lió Ft

tő ke 638 510 510 255 1275

ka mat 170 115 61 10 186

össze sen: 808 625 571 265 0 0 0 0 0 0 0 1461

11. 2003. évi Kom posz tá ló
      tevhez felv hi tel; 7 mil lió Ft

tő ke 1750 1400 1400 1400 4200

ka mat 503 373 242 114 729

össze sen: 2253 1773 1642 1514 0 0 0 0 0 0 0 4929

12. 2003. évi To rony út 
      épí té sé hez 3,136 mil lió Ft

tő ke 627,2 627,2 627,2 627,2 313,6 2195,2

ka mat 273 208 142 73 13 436

össze sen: 900,2 835,2 769,2 700,2 326,6 0 0 0 0 0 0 2631,2

13. 2003. évi Szik lai S. út 
      épí té sé hez 2,775 mil lió Ft

tő ke 693,7 555 555 555 277,5 1942,5

ka mat 246 186 126 67 10 389

össze sen: 939,7 741 681 622 287,5 0 0 0 0 0 0 2331,5

14. 2003. évi Bállint-Major 
      víz el lá tás 8,45 mil lió Ft

tő ke 2112,5 1690 1690 1690 1267,5 6337,5

ka mat 528 494 363 235 101 1193

össze sen: 2640,5 2184 2053 1925 1368,5 0 0 0 0 0 0 7530,5

15. 2004. évi Szennyviz
      szipp.száll.gk.beszerz. 
      14 mil lió Ft

tő ke 2800 2800 2800 2800 2800 11200

ka mat 989 774 560 347 134 1815

össze sen: 3789 3574 3360 3147 2934 0 0 0 0 0 0 13015

16. 2004. évi Sport pá lya le lá tó
      ép. te tő cse re 3 mil lió Ft

tő ke 300 600 600 600 600 300 2700

ka mat 235 197 150 102 54 9 512

össze sen: 535 797 750 702 654 309 0 0 0 0 0 3212

17. 2004. évi Gor kij út út épí tés
      2,656 mil lió Ft

   tőke 265,6 531,2 531,2 531,2 531,2 265,6 2390,4

ka mat 104 175 133 90 48 8 454

össze sen: 369,6 706,2 664,2 621,2 579,2 273,6 0 0 0 0 0 2844,4

18. 2005. évi Dó zsa Gy.- 
      Hárs fa út út épí tés 
      4,7 mil lió Ft

tő ke 705 940 940 940 940 235 4700

ka mat 204 359 289 214 141 65 5 1073

össze sen: 204 1064 1229 1154 1081 1005 240 0 0 0 0 5773
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Sor szám, fel adat 
meg ne ve zé se

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Össz.:

19. 2005. évi Kony hai eszk.
      be szer zés, üveg por tál
      cse re 8,189 mil lió Ft

tő ke 1230 1640 1638 1636 1636 409 8189

ka mat 649 626 503 374 243 117 8 1871

össze sen: 649 1856 2143 2012 1879 1753 417 0 0 0 0 10060

20. 2005. évi 9 sze mé lyes 
      mik ro busz vá sár lás hi tel
      5,739 mil lió Ft

tő ke 1054 1205 1084 1240 924 4453

ka mat 682 606 416 242 52 1316

össze sen: 1736 1811 1500 1482 976 0 0 0 0 0 0 5769

21. 2005. évi Egyéb fejl. hi tel
      ha lá sza ti per 8 mil lió Ft

tő ke 1143 1142,8 1142,8 1142,8 1142,8 1142,8 1143 6857

ka mat 502 519 426 334 242 150 58 1729

össze sen: 1645 1661,8 1568,8 1476,8 1384,8 1292,8 1201 0 0 0 0 8586

22. 2006. évi Szol nok Tér sé gi
      Hulladékgazd. Rendsz.
      Be ru há zás 22 mil lió Ft

tő ke   - 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 1120 22000

ka mat 600 1690 1505 1319 1134 949 764 579 394 209 24 9167

össze sen: 600 4010 3825 3639 3454 3269 3084 2899 2714 2529 1144 31167

1+…+23.

tő ke 22426 22620 23144 20298,7 13283 6604,4 4107 2320 2320 2320 1120 120563,1

ka mat 8174 7989 6085 3976 2229 1298 835 579 394 209 24 31792

össze sen: 30600 30609 29229 24274,7 15512 7902,4 4942 2899 2714 2529 1144 152355,1

2006. jú ni us 30-ig be fi ze tett hi -
tel tör lesz tés és ka mat

13.480

Még fenn ál ló hi tel és 
ka mat tar to zás 138.855,1

Hi tel lel szem ben fenn ál ló 
va gyo ni ré sze se dé sek: 

ál la mi köt vény 16400

TIGÁZ rész vény 8904

Egyéb tár sa sá gok ban ré sze se dés 934

Kü lönb ség 112.617,1

6. szá mú mel lék let:

Ál la mi tá mo ga tással meg va ló su ló fej lesz té sek 2002-2006 évek (ada tok ezer Ft)

2002. év 2003. év 2004. év

Ál la mi
tá mo -

ga tás

Ön kor -
mány -
za ti
sa ját
for rás

Beru.
össz.

Ál la mi
tá mo -

ga tás

Ön kor -
mány -
za ti
sa ját
for rás

Beru.
össz.

Ál la mi
tá mo -

ga tás

Ön kor -
mány -
za ti
sa ját
for rás

Beru.
össz.

 Tor na te rem fű tés 

 kor sze rű sí tés
955 2 229 3 184

 Or vo si ren de lő

 te tő cse re
2 911 3 030 5 941  To rony út épí té se 7 316 3 137 10 453

 Te me tő út épí té se 5 116 2 194 7 310  Szik lai út épí té se 4 722 2 775 7 497  Gorkíj út épí té se 9 939 2 655 12 594

 Mar ti no vics út 

 épí té se
3 276 1 404 4 680

 Za gyi Ist ván út

 épí té se
2 656 1 832 4 488

 Fo lyé kony hul la dék-
 gyűj tő jár mű

 be szer zé se
21 000 9 000 30 000

 Név te len út épí té se 4 647 1 994 6 641  Ki li án út épí té se 3 945 2 999 6 944
 Kony ha 

 esz köz be szer zés
6 830 759 7 589

 To rony út épí té se 2 861 1 227 4 088
 Szapárfalui
 Klub könyv tár

 revitalizációja
2 224 836 3 060

 Könyv tár épü let 

 te tő át épí té se
2 394 599 2 993

 Ki li án út építése 2 951 1 265 4 216  Hulladékgy. e. vás. 5 341 1 334 6 675  Sport pá lya le lá tó ép. 5 600 4 808 10 408

 Vi o la út építése 5 876 2 519 8 395  Is ko la Könyv tár ép. 5 134 3 765 8 899

 Össze sen: 25 682 12 832 38 514  Össze sen: 26 933 16 571 43 504  Össze sen: 53 079 20 958 74 037

2005. év

Ál la mi 

tá mo ga tás

Ön kor -
mány za ti

sa ját 
for rás

Beruházás
össz.

 Gyer mek élel me zé si kony ha
 esz köz el lá tott ság ja ví tás

 épü let mo der ni zá lás
2 000 1 322 3 322

 Dó zsa Gy. út épí tés 2 667 1 037 3 704

 Hárs fa út épí tés 993 386 1 379

 Or czy A.  tan kony ha bő vítés 2 000 561 2 561

 Új te le pi Óvo da bő ví tés 4 483 1 330 5 813

 Össze sen: 12 143 4 636 16 779

2006. év

Ál la mi t

ámogatás

Ön kor -
mány za ti

sa ját 
for rás

Beruházás
össz.

 An gol kert út épí tés 1 000 429 1 429

 Mar ti no vics út épí tés 1 400 800 2 200

 Gyer mek élel me zé si kony ha

 elekt ro mos ka pa ci tás bő ví tés
2 700 1 175 3 875

 Szenny víz te lep iszap-

 víz te le ní tés meg ol dá sa
31 894 3 544 35 438

 Ját szó tér épí tés 1 153 1 153 2 306

 Össze sen: 38 147 7 101 45 248
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Az el múlt hó na pok ban
fegyverneki la ko sok ön erős 
jár da épí tést vé gez tek a
nagy köz ség te rü le tén kö zel 
1 mil lió Ft ér ték ben. 

Az aláb bi ak ban fel so rolt la -
ko sok in gat la nuk előtt ön -
erő ből újí tot ták fel
jár dá ju kat:

Pap Lászlóné Fel sza ba du -
lás u. 142., Csécsei Jó zsef
Háy M. u. 49., Tajti Lász ló
Háy M. u. 44-46., Bu rai Jó -
zsef Háy M. u. 48., Nagy At -
ti la Dam ja nich u. 49., Bog-
nár Kál mán Nyiszper M. u.
15., Sza bó Lász ló Vö rös -
mar ty u. 16. 

A la kó kö zös ség össze fo gá -
sá val új jár da sza kasz épült
a Dó zsa Gy. úton (Bri gád –
Liszt F. u. kö zöt ti sza ka -
szon), Gyöngy vi rág úton

(Ne fe lejcs – To rony u. kö -
zöt ti sza ka szon), Tu li pán
úton, va la mint a Ne fe lejcs
út 4. sz. előtt. Ez úton sze -
ret nénk kö szö ne tet mon da -
ni a la ko sok ak tív
mun ká ju kért.

Kü lön kö szö ne tet mon dunk 
az ut ca bi zal mi ak nak, akik
nagy ban hoz zá já rul tak
szer ve zé sük kel ah hoz,
hogy a jár da épí tés meg va -
ló sul has son:
• Tóth Ist ván és ne je 

Dó zsa Gy. u. 119., 
• Ko vács Mi hály 

Tu li pán u. 6., 
• Pely he Kár oly 

Ne fe lejcs u. 15/a.,
• Gál La jos 

Ne fe lejcs u. 25/a. sz.
alat ti la ko sok nak.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Járdaépítésről
Az ön kor mány zat a fá ra tű -
zött cé du lák, a busz meg ál -
ló ba ra gasz tott pla ká tok
nem ép pen esz té ti kus lát -
vá nyá nak meg szün te té se
ér de ké ben ren de let ben
döntött a hir de tő táb lák ki -
he lye zé sé ről, me lyet bár ki
igény be ve het. A táb lá kat
mind a hir de tők, mind az ol -
va sók szí ve sen fo gad ták. 

A Fel sza ba du lás út 31/a.
szá mú ABC elé ki ra kott táb -
lát va la kik azon ban ezt
meg iri gyel ték, már há rom -
szor össze lett tör ve. A hi -
va tal dol go zói min den
al ka lom mal ki ja ví tot ták (és
ez után is ki fog ják ja ví ta ni).
A ron gá lók ezt lát va és fél -
ve a le bu kás tól a pos ta előt -
ti táb lát tör ték össze. A
kér dés az, ki nek az ér de ké -
ben vég zik a rom bo lást, hi -
szen ez az „ér ték” az övék
is. Re mé lem ír ni - ol vas ni
tud nak és ha fel nő nek ők is
igény be fog ják ven ni. 

Ki nek a fe le lős sé ge, hogy a 
vél he tő en fi a tal ron gá lók a
kö zös sé get szol gá ló egy -
sze rű és ár tat lan tárgy ban
el len sé get lát nak? 

A szü lő - aki igyek szik min -
dent meg ad ni a gye re ke i -

nek, de egye sek egy idő
után el fá rad nak a ki lá tás ta -
lan nak lát szó ne ve lés ben
és hagy ják fel ügye let nél kül 
kó szál ni sok szor az éj sza -
ká ban ka ma szo dó gye re -
ke i ket. 

Az is ko la - aki a ta ní tás mel -
lett a leg kü lön bö zőbb esz -
kö zök kel pró bál ja ne vel ni a
gye re ke in ket. 

A mé dia - amely ka taszt ró -
fák kal ri aszt, fil mek be sű rí ti
az erő sza kot, gyak ran el fe -
lej ti je lez ni, hogy ez nem a
va ló ság, ez csak já ték. Így
mu tat rossz vi sel ke dé si
min tát. 

A po li ti ku sok - akik fo lya ma -
tos vá lasz tá si kam pá nyuk
so rán meggondo- latlanul
já rat ják le ha son ló em ber -
tár su kat.

A vá lasz össze tett: a leg -
fon to sabb, hogy ne künk fel -
nőt tek nek meg kell gon-
dolnunk, hogy mit ho gyan

mond junk a va ló ság ról a
gye re ke ink nek. Már ha va -
la kit ér de kel, hogy ha rá -
szo rul, jól jön az utó dunk
se gít sé ge.

-Huber Fe renc-
-pol gár mes ter-

Kinek a felelőssége?

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy szenny víz csa tor na épí -
té si hoz zá já ru lást ed dig százötvenhárman fi zet ték be
egyösszegben, eb ből 2 kö zü let. La kás ta ka rék-pénz tá ri -
szer ző dést lap zár tá ig 1327 fő kö tött.
• Akik az előtakarékosságot vá laszt ják, to vább ra is köt -

het nek Fundamenta-Lakáskassza La kás ta ka rék-
pénz tá ri szer ző dést a Ta ka rék szö vet ke zet ben nyit va -
tar tá si idő ben 2006. au gusz tus 31-ig.

• Ha Ön át uta lá si szám lá val ren del ke zik a Ta ka rék szö -
vet ke zet nél és a szer ző dés kö tés kor a csek kes be fi ze -
tést vá lasz tot ta, bár mi kor mó do sít hat ja a
Ta ka rék szö vet ke zet nél  át uta lás ra.

Akik a szer ző dést már meg kö töt ték és csek ken fi zet ték
be a szám la nyi tá si dí jat (3.900,-Ft), azok a be fi ze té si
szel vényt mu tas sák be a Pol gár mes te ri. Hi va tal Va gyon -
gaz dál ko dá si Cso port já nál augusztus 31-ig, ez zel lép ha -
tály ba a szer ző dé sük.

-Polgármesteri Hi va tal-

Szenny víz csa tor na be ru há zás

• A Fel sza ba du lás u. 74/B
és Dam ja nich u. 9. 
Arany Já nos út 15. hsz.
szá mú in gat la no kat bon -
tás ra meg hir de ti a Pol -
gár mes te ri Hi va tal.
Rész le tek ről ér dek lőd jön 
az 556-018-as te le fo non
mun ka nap okon 8-16 óra
kö zött.

• Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Ön kor mány zat
te het ség gon do zó pá lyá -
za tá ra fel ső ok ta tá si in -
téz mé nyek  nap pa li ta-
gozatos hall ga tói je lent -
kez het nek szep tem ber
15-ig. Rész le tek a

www.jnszm.hu hon la pon
ol vas ha tó ak.

• Tü dő szű rés:
2006. au gusz tus 1-22.
kö zött tü dő szű rést tart a
Hetényi Gé za Kór ház
Tü dő gon do zó In té ze te a
Mű ve lő dé si Ház ban.

 Hét fő:   1200 - 1630

 Kedd:     800  - 1230

 Szer da: 1200 - 1630

 Csüt.:     800  - 1230

 Pén tek.:  800  - 1230

A TAJ-kártyát min den ki
hoz za ma gá val!

-Polgármesteri Hivatal-

Hírek röviden

A he lyi Ön kor mány zat ok ról, 
va la mint a Víz gaz dál ko dás -
ról szó ló tör vény kö te le ző
fel adat ként ír ja elő az
egész sé ges ivó víz biz to sí -
tá sát a fo gyasz tók ré szé re
(lé te sít mé nyek meg va ló sí -
tá sa, bő ví té se, mű köd te té -
se, fenn tar tá sa). 

A Fegy ver nek Kun Far kas
úti ipar te le pen lé te sü lő új

vál lal ko zá sok ké rel mét a
Kép vi se lő tes tü let el fo gad -
ta, az Ön kor mány zat a köz -
mű fej lesz té si díj be fi ze té sét 
kö ve tő en a há ló zat bő ví té -
sét meg kezd te, az újon nan
ki épí ten dő ve ze ték hossza
409 m. A há ló zat ki épí té sét
kö ve tő en az ipar te le pi in -
gat la nok víz el lá tá sa meg ol -
dó dik.

-Fegyverneki Víz mű-

Ipartelep ivóvízellátása
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A Fegyverneki Víz mű  a Fegyverneki
Al só ré ti Holt-Ti sza holt ága i ba a nyá ri
idő szak ban az aláb bi idő pont ok ban a
kö vet ke ző mennyi sé gű ha lat te le pí -
tet te: 
• 2006. jú ni us 08. (csü tör tök)

36 má zsa há rom nya ras ponty
• 2006. jú li us 18. (kedd):

36 má zsa há rom nya ras ponty
A te le pí té se ken részt vet tek a hor -
gász egye sü le tek kép vi se lői, va la mint
szép szám ban meg je len tek az ér dek -
lő dő hor gá szok is. A te le pí té sek után
el ren delt hor gá sza ti ti lal mak a fo ko -
zott el len őr zé sek és a hor gá szok fe -
gyel me zett vi sel ke dé sé nek kö szön-
hetően rend ben le zaj lot tak és egyet -
len sza bály sér tés re sem ke rült sor. A
hor gá szok meg ér tet ték hogy ezek a
ti lal mak nem csak a ha lak vé del mé -
ben ha nem az Ő ér de kük ben ke rül tek
el ren de lés re, biz to sít va ez zel a fo lya -
ma tos hal fo gás le he tő sé gét.
A tó egy sé gek kö zöt ti hal ván dor lás
meg aka dá lyo zá sa mi att az át ere -
szek be meg kezd tük a hal rá csok ki he -
lye zé sét is. Je len leg ezek kö zül az I.
és II. szá mú va la mint a IV. és V. szá -
mú víz te rü le tek kö zöt ti át ere szek van -
nak el lát va hal rá csok kal.
A jú li u si ká ni ku la és az üze mi víz szint -
re tör té nő vissza ál lás ha tá sá ra be kö -
vet ke zett je len tős víz szint csök ke nés
mi att, a víz hő mér sék le te fo lya ma to -
san emel ke dett, amely azt ered mé -
nyez te, hogy egyes te rü le te ken

meg je lent az al ga kép ző dés. A
Holt-Ti sza el len őr zé sé re fo ga dott hal -
bi o ló gus a víz oxi gén tar tal mát, va la -
mint a ha lak egész sé gi ál la po tát
fo lya ma to san el len őriz te és az al ga
meg je le né se után ja vas la tot tett a víz -
te rü let mészhidráttal tör té nő fer tőt le -
ní té sé re és a friss víz zel tör té nő
át mo sa tás ra is.   
A Fegyverneki Víz mű az al gá val fer tő -
zött te rü le tek re több al ka lom mal, ed -

dig 5 má zsa mészhidrátot szórt ki, és
to váb bi 20 má zsát rak tá ro zott el az
eset le ge sen ké sőbb ki ala ku ló fer tő -
zé sek fel szá mo lá sá ra.
Az NK-IV-1-es csa tor nán ke resz tül a - 
holt ág fris sí té sé re - 2 X 50.000 m3 víz
ke rült meg ren de lés re. A friss víz be -
ve ze té se saj nos el in dí tot ta azt a fo -
lya ma tot, hogy az I. szá mú holt ág ba – 
a be szi vár gott bel víz zel ke ve re dett –
fel gyü lem lett ala cso nyabb oxi gén tar -
tal mú és bar ná ra szí ne ző dött vi zet

ma ga előtt tol ta.  Ez a je len ség
leg job ban a II. szá mú holt ág ban – a
nagy kö rűi híd nál - volt meg fi gyel he tő.
A nagy mennyi sé gű friss víz ha tá sa
azon ban en nek el le né re ered mé nyes
volt és az oxi gén tar ta lom je len leg is
meg fe le lő.  
Saj nos a fen ti in téz ke dé sek el le né re a 
V. szá mú holt ág – szakállasi üdü lők
előt ti - kb. 1 km-es sza ka szán hal -
pusz tu lás (sül lő, bu sa és ke szeg fé -
lék) je lent ke zett.  A hely szí ni szem le
so rán az érin tett szer vek Kö zép Ti sza
Vi dé ki Kör nye zet vé del mi Fel ügye lő -
ség és Víz ügyi Igaz ga tó ság, a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Nö -
vény vé del mi és Ta laj vé del mi
Szogálat és a Fegyverneki Víz mű
kép vi se lői jegy ző köny vet ké szí tet tek
va la mint víz min tát vet tek. A víz min ta
vizs gá la ta fo lya mat ban van, amely -
nek ered mé nye még nem is mert.
Az ez évi utol só hal te le pí tés re -
amely nél szin tén 36 má zsa há rom -
nya ras ponty ke rül ki he lye zés re - elő -
re lát ha tó lag szep tem ber má so dik
fe lé ben ke rül sor. A te le pí tés pon tos
idő pont já ról a hor gá szo kat pla ká ton
ke resz tül tá jé koz tat juk.
Re mél jük hogy a fen ti in téz ke dé sek -
to vább ra is - hoz zá se gí tik a hor gá -
szo kat, hogy kul tú rált le he tő sé gek
mel lett  si ke re sen hó dol has sa nak
szen ve dé lyük nek.

-Fegyverneki Víz mű-

Haltelepítések

Ma gyar or szá gon szin te min den ve ze té kes és kút víz tar -
tal maz fém só kat ol dott for má ban, mint pl. kal ci u mot és
mag né zi u mot. Ke mény víz ről ak kor be szé lünk, ha eze ket
az át la gos nál na gyobb mennyi ség ben tar tal maz za a víz. 
Az ivó víz él ve ze ti ér té két és a mo sás hoz hasz nált víz ha -
té kony sá gát rész ben az ivó víz ke mény sé ge, va gyis a
CaO (kal ci um-oxid) mg/li ter ará nya ha tá roz za meg. Mi nél
ke mé nyebb a víz, an nál jobb ízű, de an nál ke vés bé al kal -
mas mo sás ra. Leg több ször - így pél dá ul a mo só por ok
cso ma go lá sán - a víz ke mény sé gét úgy ne ve zett né met
ke mény sé gi fok ban (nk0) ad ják meg. A né met ke mény sé -
gi fok a CaO mg/li ter egy ti ze de, te hát pél dá ul 144 mg
CaO/li ter ese tén az ér ték 14,4 nk0.
A ke mény sé gi tar to mány alap ján az aláb bi ka te gó ri ák ba
so rol ha tó az ivó víz:
• 0 – 7 nk0 na gyon lágy víz,
• 8 – 14 nk0 lágy víz, ide á lis ivó víz,
• 15 – 21 nk0 kö ze pe sen ke mény víz,
• több mint 21 nk0 ke mény víz.

A ke mény víz - a köz vé le ke dés sel el len tét ben - ki fe je zet -
ten egész sé ges, a mag né zi um és a kal ci um az egész ség
szem pont já ból a leg fon to sabb ás vá nyi sók kö zé tar toz -
nak. A kal ci um fon tos épí tő anya ga csont ja ink nak és nél -
kü löz he tet len a vér al va dás nál. A mag né zi um meg-
ha tá ro zó je len tő sé gű ás vá nyi só az ideg rend szer és az

izom zat mű kö dé sé ben, hi á nya az ar té ri ák szű kü lé sét,
fá ra dé kony sá got és a szel le mi tel je sí tő ké pes ség csök ke -
né sét okoz za.

A Fegyverneki Víz mű ál tal 
szol gál ta tott ivó víz ke mény sé ge:

Víz min ta vé tel he lye
Vizs gá lat

ide je

Össz. ke -
mény ség

(CaO)

mg/L

Né met ke -

mény sé gi

fok (nk
0
)

3. sz. kút
(Fegyverneki Víz mű) 2006-5-24 103 mg/L 10,3 nk0

4. sz. kút
(Fegyverneki Víz mű) 2006-5-24 120 mg/L 12,0 nk0

6. sz. kút
(Fegyverneki Víz mű) 2006-5-24 120 mg/L 12,0 nk0

7. sz. kút
(Fegyverneki Víz mű) 2006-5-24 132 mg/L 13,2 nk0

Ady E. út 9. 
(köz ki fo lyó) 2006-5-24 117 mg/L 11,7 nk0

Dam ja nich J. út 143.
(köz ki fo lyó) 2006-3-29 123 mg/L 12,3 nk0

Tán csics M. út 56.
(köz ki fo lyó) 2006-2-28 140 mg/L 14,0 nk0

- Fegyverneki Víz mű -

A víz keménysége
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Te le pü lé sün kön a szip pan -
tott szenny vi zek el he lye zé -
se és tisz tí tá sa a
Fegyverneki Víz mű üze -
mel te té sé ben lé vő fo lyé -
kony hul la dék ke ze lő te le-
pen tör té nik. A tisz tí tó te lep
1998. jú ni u sá ban kezd te
meg a mű kö dé sét, mely kis -
kör ze ti jel leg gel Ör mé nyes
és Kuncsorba szenny vi zét
is be fo gad ja. A meg lé vő
150 m3/nap ka pa ci tá sú tisz -
tí tó te lep fej lesz té se szük -
sé ges az aláb bi in do kok
alap ján:

A meg lé vő szenny víz fo ga -
dó mű tár gyon a rács sze mét 
ki sze dé se, ke ze lé se ké zi
erő vel tör té nik, mely nem
al kal mas a „fi no mabb” rács -
sze mét jel le gű szennye ző -
dé sek fel fo gá sá ra, té li
idő szak ban pe dig a fa gyás
mi att a rács sze mét ke ze lé -
se nem meg ol dott. A prob -
lé ma meg ol dá sa le het egy
kor sze rű fű tött szenny víz
fo ga dó gép egy ség be ál lí tá -
sa, mely a be ér ke ző
szenny víz mennyi sé gét és
mi nő sé gi pa ra mé te re it is el -

len őr ző, fel dol go zó egy ség- 
gel rendelkezik.
A na pi ma xi má lis 150 m3

mennyi sé gű szip pan tott
szenny víz be szál lí tá sa
(nap pa li be szál lí tás) ese tén 
nem ele gen dő a je len leg ~
30 m3 tér fo ga tú ki egyen lí tő
me den ce, ezért azt a ki -
egyen lí tet tebb ter he lés és
biz ton sá go sabb mű kö dés
ér de ké ben nö vel ni szük sé -
ges.
A ke let ke zett szenny víz -
iszap to váb bi hasz no sí tá -
sá nak fel té te le a meg fe le lő
szá raz anyag tar ta lom biz-

tosítása, mely egy
iszap víz te le ní tő egy ség be -
épí té sé vel meg old ha tó.
A fen ti fej lesz té sek kel a kis -
kör zet te le pü lé sei ré szé re a 
meg fe le lő fo ga dá si fel té te -
lek biz to sí tot tak lesz nek. 
A fen ti ek meg va ló sí tás ra az 
Ön kor mány zat Cél- és
TRFC tá mo ga tást ka pott. A
ki vi te le ző cég ki vá lasz tá sa
köz be szer zé si el já rás ke re -
té ben meg tör tént. A be ru -
há zás 2006-2007. év ben
va ló sul meg.

–Pol gár mes te ri Hi va tal–

Szennyvíztelep fejlesztése

A Fegy ver nek Büdöséri
belvízöblözet ré szét ké pe -
ző Al só ré ti Holt-Ti sza je len -
leg 3 Ön kor mány zat (fegy-
verneki, nagy kö rűi, tö rök -
szent mik ló si) tu laj do ná ban
van, mely nek üze mel te té -
sét a Fegyverneki Víz mű
vég zi.

A Fegy ver nek Al só ré ti Holt-
Ti sza el sőd le ges funk ci ó ja
a bel víz el ve ze tés, hor gá -
szat, ha lá szat, tu risz ti ka és
ön tö ző víz szol gál ta tás. A
hasz no sí tá sát gá tol ja a je -
len tős fel isza po ló dás és el -
gyo mo so dás mi att ki ala kult
oxi gén hi á nyos víz. A jö vő -
be ni hasz no sí tás alap fel té -
te le a fel töl tő dés megál-
lítása, meg fe le lő víz mély -

ség biz to sí tá sa kot rás sal,
mi vel a bel víz funk ció mi att
az üze mel te té si sza bály zat -
ban meg ha tá ro zott víz szint -
eme lés nek (té li 160 cm,
nyá ri 190 cm) nincs le he tő -
sé ge. To váb bi fel té tel a víz -
után pót lás biz to sí tá sa,
mely je len leg az NK-IV-1
csa tor ná ból, il let ve a Nagy -
kun sá gi Fő csa tor ná ból
csurgalékvíz for má já ban
biz to sí tott. 

A fen ti ek alap ján a Holt-Ti -
sza hasz no sí tá sá nak elő -
fel té te le a re ha bi li tá ci ós
mun kák vég zé se. A holt ág
re ha bi li tá ci ó ja 1998-ban
meg kez dő dött, azon ban a
je len tős for rás igény, és a
ren del ke zés re ál ló sa ját for -

rá sok ala csony vo lu me ne
mi att ez egy hosszú ide ig
tar tó fo lya mat. A ter ve zé si
mun kák sza ka szos jel le gű -
ek.

Az el múlt né hány év csa pa -
dé ko sabb idő sza ka i ban a
bel vi zek el- és át ve ze té sé -
vel, míg a szá ra zabb idő -
szak ok ban az ön tö ző víz
ve ze té sé ben a holt ág fel ső
sza ka szá nak erős felisza-
polódottsága mi att prob lé -
mák me rül tek fel. A prob lé -
ma meg ol dá sá ra a
Pol gár mes te ri Hi va tal el ké -
szít tet te a „Víziút biz to sí tá -
sa a Fegyverneki Holt-Ti sza 
11+000 – 13+240 szel vé -
nyek kö zött” c. terv do ku -
men tá ci ót, mely nek

en ge dé lyez te té se az il-
letékes ha tó ság nál fo lya -
mat ban van. A fen ti prob lé -
mát a bal part men tén egy
ve zér árok kot rás sal, va la -
mint a mű tár gyak fel isza po -
ló dá sá nak, el tö mő dé sé nek
meg szün te té sé vel meg le -
het ol da ni. A ve zér árok kot -
rás a me der kes keny –
mint egy 15 m szé les – sáv -
ját érin ti, a töb bi te rü let érin -
tet len ma rad. A „víziút”
biz to sí tá sá val az Al só ré ti
Holt-Ti sza fel ső sza ka sza
is mét vissza nye ri el sőd le -
ges, bel víz el ve ze tő funk ci ó -
ját, és emel lett ja vul ni fog a
te rü let ökológiai állapota.

-Polgármesteri Hi va tal-

Víziút biz to sí tá sa a Holt-Ti szán

A 2006. évi ár- és bel víz mi att ke let ke zett károk eny hí té -
sé re, a kor mány 155/2006.(VII.26.) ren de le té ben az aláb -
bi ak sze rint ren del ke zik:
A hely re ál lí tá si és új já épí té si (la kás vá sár lá si) költ sé gek
meg ha tá ro zá sá nak alap ja, a 2006. jú ni us 9-ig el vég zett
kár fel mé rés, il let ve a 2006. jú li us 7-ig vég re haj tott el len őr -
zés ál tal mó do sí tott össze gek. Azon ká ro sul tak, akik nem
ren del kez nek biz to sí tás sal vagy WMA (Wes se lé nyi Mik -
lós Alap) szer ző dés sel, hely re ál lít ha tó in gat la nok ese té -
ben a fel mért, vagy mó do sí tott hely re ál lí tá si összeg 40
%-át, akik nem ren del kez nek biz to sí tás sal vagy WMA
szer ző dés sel, nem hely re ál lít ha tó in gat la nok ese té ben a
fel mért, vagy mó do sí tott vá sár lá si összeg 50 %-át, il let ve
akik ren del kez nek biz to sí tás sal vagy WMA szer ző dés sel,
hely re ál lí tás és új já épí tés ese tén a fel mért, vagy mó do sí -
tott hely re ál lí tá si, il let ve vá sár lá si összeg 70 %-át ve he tik
igény be, vissza nem té rí ten dő ál la mi tá mo ga tás ként. A
kor mány ren de let ér tel mé ben a hely re ál lí tott vagy vá sá rolt 
in gat lan ra, az ál lam ja vá ra 10 éves idő tar tam ra jel zá log jo -
got, il let ve el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat kell be je gyez -
tet ni. To váb bá a vissza nem té rí ten dő ál la mi tá mo ga tás
igény be vé tel ének fel té te le még, hogy azon ká ro sul tak,
akik nem ren del kez nek biz to sí tás sal vagy WMA szer ző -

dés sel, azok nak ár- és bel víz kár ra ér vé nyes biz to sí tást,
vagy WMA szer ző dést kell köt ni ük a hely re ál lí tan dó vagy
vá sá ro lan dó la kás ra, ame lyet leg alább 10 évig fent kell
tar ta ni uk. A szer ző dés meg kö té sét leg ké sőbb 2006. ok tó -
ber 15-ig kell iga zol nia a ká ro sul tak nak, az ön kor mány zat
fe lé.
 Az ön kor mány zat ok nak 2006. au gusz tus 15-ig kell a kor -
mány ren de let sze rint meg ha tá ro zott össze ge ket meg igé -
nyel ni ük te le pü lé si ke ret összeg for má já ban. A te le pü lé si
ke ret összeg ről az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter 2006. szep tem ber 15-ig dönt, majd gon dos ko dik a
tá mo ga tás utal vá nyo zá sá ról.
A hely re ál lí tá sok ese té ben hi te les szám lák kal, vá sár lás
ese té ben adás vé te li szer ző dés sel kell el szá mol nia a ká -
ro sul tak nak az ön kor mány zat fe lé. Az ön kor mány zat nak
támogatottankénti té te les el szá mo lást kell be nyúj ta ni a
me gyei új já épí té si bi zott ság hoz, leg ké sőbb 2007. no vem -
ber 30-ig.
Az ál lam ál tal nyúj tan dó kár eny hí tés to váb bi rész le te i ről a
te rü let fej lesz té si mi nisz ter dön té sét kö ve tő en (amely vár -
ha tó an 2006. szep tem ber 15-ig) lesz nek tá jé koz tat va a
ká ro sul tak.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Tájékoztatás a 2006. évi belvízkárokról
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• A tan év kez de te az is ko lák ban és a ne ve lé si év kez de -
te a Nap kö zi Ott ho nos Óvo dá ban:
2006. szep tem ber 1. (pén tek) 8 óra.

• A tan év nyi tó idő pont ja mind két is ko lá ban:
2006. au gusz tus 31. (csü tör tök) 17 óra.

• A tö rök szent mik ló si Ko dály Zol tán Ze ne is ko la ki he lye -
zett ta go za tá nak tan év nyi tó ja 2006. szep tem ber 12-én
(kedd) 16 óra kor lesz a Mű ve lő dé si Ház ban 
(be irat ko zás: 2006. szep tem ber 12. 15 órá tól).

-Szil vás No é mi-

Tanévnyitók
A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la az SZMK meg be szé lé -
sen el hang zot tak alap ján az
is ko la szű kös anya gi hely -
ze te mi att a Tisz telt Szü lők
se gít sé gét kér te a tan ter -
mek me sze lé sé ben azok -
ban az osz tá lyok ban, ahol
ez szük sé ges nek lát szott. A
mun ka ön kén tes ala pon
folyt, így is mint egy 40 szü lő
és 13 pe da gó gus vett részt
ben ne, akik ide jü ket és
ener gi á ju kat nem kí mél ve
több na pon ke resz tül se -
géd kez tek a hely sé gek fel -
újí tá sá ban. A mun ka so rán
13 tan te rem lett rend be té -
ve.

A be ru há zás kö zel 100.000
Ft-ba ke rült, mely nek több
mint fe lét (kb. 55.000 Ft) az
is ko la biz to sí tot ta. Ezen a
pén zen a me sze lés hez
szük sé ges anya go kat és

esz kö zö ket vá sá rol tuk
meg. A fenn ma ra dó
45.000 Ft az osz tály pén -
zek ből és SZMK- fel aján lá -
sok ból te vő dött ki, mely
összeg az eset le ges lá ba -
zat fes té sek, de ko rá ci ók
ké szí té sé nek, ra di á to rok
új ra fes té sé nek és a ja ví tá -
sok költ sé ge it fedezte. 

Bí zunk ben ne, hogy a
gyer me kek ez után is vi -
gyáz ni fog nak tan ter me ik -
re, kör nye ze tük re, mi vel ők 
is lát ják: szü le ik, ta ná ra ik
pél dát lan, pél da ér té kű
össze fo gás sal ér tük dol -
goz tak.

Ez úton sze ret nénk meg kö -
szön ni mind azok ál do za -
tos mun ká ját és se gít-
ségét, akik is ko lánk szeb -
bé té te lén fá ra doz tak!

-Il lés Pé ter-

Szü lők az is ko lá ért

Az idei év ben meg szer vez -
tük is ko lánk ban – sok év
után elő ször – úszó tan fo lya -
mun kat, mely re igen élénk
volt az ér dek lő dés. A jú li us
17-28-ig tar tó, tíz na pos ok -
ta tá son a biz ton sá gos mell -
úszás és a már úsz ni tu dók
ré szé re a gyors úszás tech -
ni ká ját sa já tí tot ták el a gye -

re kek. A Kő te le ki Strand -
für dő min den igényt ki elé -
gí tő fel té te le ket te rem tett
szá munk ra, így ez is hoz -
zá já rult ah hoz, hogy a 12
je lent ke ző kö zül min den ki
el sa já tí tot ta az úszás tech -
ni ká ját.

-Csörghe Ta más-
-testnevelő-

Úszás ok ta tás

Az OTP Ga ran cia Biz to sí tó ZRT ez úton ér te sí ti a Tisz telt fegyverneki la ko so kat,

hogy a Mű ve lő dé si ház ban min den hé ten, ked den 13-16 órá ig Ügy fél szol gá la tot
tart.

Magánnyugdíjpénztár,

Ön kén tes nyug díj pénz tár, Egész ség pénz tár

Tá jé koz ta tás, Ügy in té zés, Szer ző dés kö tés

FIGYELEM! 30 év alat ti ak most ön kén tes dön tés alap ján csat la koz hat nak a
magánnyugdíjpénztárhoz!!!

Ha Ön a fel so rolt szol gál ta tá sok ról töb bet sze ret ne meg tud ni, ke res se fel mun ka tár sun kat, 

aki kész sé ge sen áll a la kos ság ren del ke zé sé re.

Te le fon: 30/407-9841
„Szak em ber se gít sé gé vel könnyebb a dön tés”

Faj tisz ta 
né met ju hász
kis ku tyák 

el adók.
06-30/479-7768

Kő mű ves,
bur ko ló 

mun kát vál la lunk. 
Tel.: 

70/506-0467

Érett sé giz zen es ti ta go za ton
Fegyverneken!

A Bu da ka lász Gim ná zi um Fegyverneki
Tag in téz mé nye a 2006/2007-es tan év ben

is vár ja a to vább ta nul ni szán dé ko zó 
la ko so kat.

Be irat koz ni a 9. év fo lyam ra, 
to váb bá meg fe le lő do ku men tu mok 

fel mu ta tá sa ese tén a 11. és 12. év fo lyam -
ra 2006. au gusz tus 22-én és 23-án 

8 óra és 16 óra 
kö zött le het.

A to vább ta nu lás fel tét ele i ről bő vebb 
tá jé koz ta tást a 06-30-4150799-es 

te le fon szá mon a tag in téz mény-ve ze tő től
kap hat.

-Amb rus Dé nes-
-Tag in téz mény-ve ze tő-
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Biz to sí tá sok:
• La kás biz to sí tás
• Élet biz to sí tás
• Kö te le ző gép jár mű fe le lős ség biz to sí tás
• Cas co
• Nyug díj biz to sí tá sok
• Be fek te té sek, meg ta ka rí tá sok
• Kár be je len tés

La kás hi te lek:
• Fé szek ra kó
• Ott hon te rem tő
• La kás fel újí tás, vá sár lás, bő ví tés
• Szabadfelhasználású, jel zá log hi te lek

fo rint ban és de vi zá ban is.
• Gyorshitel
• Teljeskörű ügy in té zés, szak ta nács -

adás.

Ké nyel me sen, sorbanállás nél kül



Lel kes kez de mé nye zés re
in dult 2004/2005. tan év ben
a dísz nö vény ter me lők
szakkép zé se az Or czy An -
na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko lá ban. Két év fo lya -
mon ke resz tül el mé le ti órá -
kon, gya kor la ti fog lal-
kozásokon, ta nul má nyi ki -
rán du lá sok al kal má val
igye kez tünk a di á kok kal
meg sze ret tet ni a szak ma
szép sé ge it - ne héz sé ge it. 

Szak mai gya kor la tok ke re -
té ben pró bál tuk meg va ló sí -
ta ni a dísznövényter-
mesztés el sőd le ges fel ada -
tát: kül ső te rü le te ket dí szí -
tet tünk. Éven te kb. 6000 db
egy nyá ri vi rág pa lán tát ne -
vel tünk a szak is ko la
termesztőberendezéseiben
, ame lyek - Az Ön kor mány -
zat dol go zó i nak - se gít sé -
gé vel a par ko kat, köz-
in téz mé nye ket szé pí tik.

Ezek a nö vé nyek pl.:
Agerathum, Coleus,
Gazania, Pellargonium,

Petunia, Salvia, Senecio,
Tagetes, stb.

2006. jú ni u sá ban ta nu ló ink
– az Ag rár ka ma ra és az
FVM el is me ré sé vel – si ke -
res szak mai vizs gát tet tek.

A meg mé ret te tés 3 rész ből
állt: 50 db dísz nö vény fel is -
me ré se után gya kor la ti,

majd szó be li (dísz nö vény -
ter mesz tés, ker té sze ti alap -
is me re tek, mű sza ki alap-
is me re tek, gaz dál ko dá si
alap is me re tek, mun ka vé -
de lem) köz pon ti té te lek ből
kel lett meg fe lel ni ük a vizs -

gá zók nak. A 12 szak ké pe -
sí tő vizs gá zó ból ket ten je -
les ered ménnyel, di csé-
rettel zártak.

A nagy fo kú ér dek lő dés ha -
tá sá ra 2006/2007. tan év től
- egy re bő vü lő tár gyi fel té te -
lek kel - dísz nö vény- és
zöld ség ter mesz tő szak kép -
zést in dít az is ko la. Ez út tal
sze ret nénk meg kö szön ni
min den párt fo gónk nak – in -
téz mény, cég, ma gán sze -
mély - tá mo ga tá sát, amely
a kép zés mű kö dé sét se gí ti.

Lel ki is me re tes mun ká ra
buz dít ják di ák ja in kat az el -
is me rő sza vak, ame lyek
köz sé günk vi rág be ül te té se -
i ről szól nak. Óv juk kö zö sen
kör nye ze tün ket, hogy fo ko -
za to san - év ről év re - vi rá -
gok kal szeb bé tud juk ten ni
Fegy ver nek ar cu la tát!

-Buk ta Gi zel la-

A he lyi dísz nö vény ter me lők ről

A szep tem be ri tan év kez -
dés sel pár hu za mo san a
Ma gyar Nem ze ti Gaszt ro -
nó mi ai Szö vet ség és a
Gasztrofórum
(www.gasztroforum.hu),
gaszt ro nó mi ai, ven dég lá tó-
és szál lo da ipa ri szak lap
egész tan év ben tar tó gaszt -
ro nó mi ai ta nul má nyi ver -
senyt in dí tott.

A teszt so ro za ton 36 is ko la
109 csa pa ta vett részt. A
há rom szak mát (sza kács,
cuk rász, fel szol gá ló) fel öle -
lő kér dés sor meg ol dá sá hoz 
szük ség volt könyv tá ri ku ta -

tó mun ká ra (szak köny vek,
Internet), így a ta nul ta kon
kí vül le he tő sé gük volt az
Or czy An na Ál ta lá nos Is ko -
la és Szak is ko la ta nu ló i nak
el mé le ti és gya kor la ti is me -
re te i ket fel fris sí te ni, ki bő ví -
te ni.

Is ko lánk ven dég lá tó el adó
sza kos ta nu ló i ból ala kult
csa pa tok (13 fő) vál lal ták a
meg mé ret te tést.

Csa pa tok és tag ja ik:

Mc Ka jálsz: Bodó Re ná ta
csa pat ve ze tő, Föld vá ri Eri -
ka, Hornyák Eri ka

Tódi és tár sai:  Szász Krisz -
ti án csa pat ve ze tő, Vá sár -
he lyi At ti la, Rézsó Lász ló

Kofka-Team:  Ko vács Zol -
tán csa pat ve ze tő, Hu bai
Im re, Mar si Lász ló

Zöld Ka ka sok: Barta Ju dit
csa pat ve ze tő, Góbor Jó -
zsef, Ozsváth Ani ta,    
Tukarcs Ka ta lin

A 8 for du lós ver seny a tan -
év zá rás sal le zá rult.

Ered mé nye ink csa pat szin -
ten: (109 csa pat ver seny -
zett)

• Mc Ka jálsz: 9 hely,
• Kofka Te am: 11. hely,
• Zöld Ka ka sok: 27. hely,
• Tódi és Tár sai: 41. hely.

Részt ve vő is ko lák alap -
ján:(36 is ko la csa pa tai ver -
se nyez tek) Is ko lánk 5.
he lye zést ért el.

Bí zom ab ban, hogy a kö vet -
ke ző tan év ben is lesz elég
ki tar tá suk ta nu ló ink nak ha -
son ló meg mé ret te tés hez.
Gra tu lá lok ne kik!

-Csőke Gáborné Nagy Tün de-

Gasztro-teszt

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko lá ban, 2006 má ju sá ban el -
kez dőd tek az idei tan év szak mai ké -
pe sí tő vizs gái. A vég zős ven dég lá tó
el adó (OKJ 33 7822 02) ta nu lók kö zül
14-en si ke res szak mai ké pe sí tő vizs -
gát tet tek.

A vizs gák a tan étte rem ben, tan kony -
hán és a hoz zá kap cso ló dó tan te rem -
ben zaj lot tak. Az el múlt két év ben
eze ken a he lye ken sze rez ték is me re -
te i ket a di á kok.

A je löl tek há rom íz ben ad tak szá mot
tu dá suk ról. El ső meg mé ret te té sük a
köz pon ti írás be li vizs ga (ven dég lá tó
gaz dál ko dá si alap is me re tek és ven -
dég lá tó szak mai alap is me re tek) volt,

ame lyet si ke re sen tel je sí tet tek.
Ez után kö vet kez he tett a gya kor la ti
pró ba té tel, mely nek so rán szá mot
kel let ad ni az évek alatt szer zett tu dá -
suk ról, mi sze rint az elő re ki ké szí tett
nyers anya go kat fel dol go zás ra al kal -
mas sá tud ják ten ni (da ra bol ni, tisz tí -
ta ni, fel szel ni, stb.), a kony ha-
tech no ló gi ai mű ve le te ket el vé gez ni
az üz let jel le gé nek és étel vá lasz té ká -
nak meg fe le lő en hi deg és me leg -
kony hai éte le ket, sa lá tá kat, süte-
ményeket ké szí te ni, dí szí te ni. Az étel -
ké szí tés mel lett az ér té ke sí tés, a fel -
szol gá lás mi ként jét is be kel lett
mu tat ni uk a di á kok nak. Mind eze ket a
fel ada ta i kat a HACCP (hi gi é nés sza -

bá lyok) is me re té nek és al kal ma zá sá -
nak tük ré ben kel lett vég re haj ta ni uk.
Vé ge ze tül szak mai el mé le ti fel ké -
szült sé gük meg mé ret te té se kö vet ke -
zett, ahol élel mi szer is me ret, ven-
déglátó el adói is me re tek, és szak mai
ide gen nyelv sze re pelt a köz pon ti lag
kiadott tételsoron.

Ez úton is kí ván nék sok si kert és ki tar -
tást szak mai mun ká juk hoz!
Stevenson sza va i val zá rom gon do la -
ta i mat, mi sze rint:

„Jö vőn ket csak ak kor mér het jük
fel tisz tán és böl csen, ha is mer jük
az utat, mely a je le nig ve ze tett.”

-Csőke Gáborné Nagy Tün de-

Vizsganapok az iskolában

12. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14.



Saj nos az el múlt egy év
csa pa dé kos idő já rá sa nem
kí mél te in téz mé nyünk épü -
le te it sem.

A Köz pon ti óvo da egy ség
épü le te a sok eső mi att
olyan mér té kig ká ro so dott,
hogy ab ban je len leg gyer -
me ke ket nem tudunk
fogadni.

Az ön kor mány zat mű sza ki
szak ér tők be vo ná sá val
meg kezd te az épü let fel újí -
tá sát, mely nek mun ká la tai
vár ha tó an el hú zód nak és
így nem tud juk szep tem ber -
ben itt fogadni a
gyermekeket.

Ter mé sze te sen a gyer me -
kek el he lye zé sé ről az óvo -

da ve ze tő sé ge gon dos-
kodik.

Min den Szü lőt, aki nek gyer -
me ke a Köz pon ti óvo da egy -
ség ben óvo dás, au gusz tus

ele jén írás ban ér te sí ti az
óvo da ve ze tő je, hogy me -
lyik óvo da egy ség ben kezd -
he ti meg au gusz tus 21-én
az óvodába járást.

Ter mé sze te sen ügye lünk
ar ra, hogy a cso por tok ba já -
ró gyer me kek együtt ma -
rad ja nak, és a test vé rek is
egy óvo dá ba ke rül je nek az
őket nevelő felnőttekkel.

Ké rem min den érin tett Szü -
lő meg ér té sét, bíz va ab ban, 
hogy mi nél ha ma rabb a
meg szo kott kör nye zet ben
tud juk is mét gyer me ke i ket
fogadni.

-Hillender Györgyné-
-óvodavezető-

Óvodafelújítás

Az óvo da kez dés sem a gyer mek nek,
sem a szü lő nek nem könnyű! Van nak
már ta pasz tal tabb szü lők, akik nek
volt vagy van óvo dás gyer me kük, és
van nak olya nok is, akik gyer me kük kel 
együtt elő ször ké szül nek a nagy al ka -
lom ra.

A be szok ta tás a nyár vé gé től fo lya -
ma to san tör té nik. En nek idő tar ta ma a 
gye re kek sze mé lyi sé gé ből adó dó an
na gyon el té rő le het. Az óvo dá ban
szem előtt tart juk a gye re kek igé nye it, 
és meg pró bál juk az ovi ban el töl tött
időt az ő szük ség le te ik hez iga zí ta ni.
Ál ta lá ban az a jel lem ző, hogy a gye re -
kek az el ső 1-2 nap után, már anya
nél kül ma rad nak az óvo dá ban, egy re
hosszabb időt el tölt ve ott.

A si ke res óvo dai be szok ta tás nak van
a gyer me ken kí vül még egy fon tos té -
nye ző je: az anyai lé lek. Az az anya,
aki nem szí ve sen hagy ja gyer me két
az ovi ban, mert na gyon fél ti, és lát ha -
tó an őt is meg vi se li az el vá lás, ta lán
az óvó nő ben sem bí zik még, bi zony
nem vár hat ja el, hogy gyer me ke
öröm mel kezd je az el ső na po kat.

Nem egy szer, sőt el mond hat juk, hogy 
gyak ran sír va bú csú zik a ki csi az
anyu ká tól. Ezek a szív szag ga tó je le -
ne tek a szü lő tá vo zá sa után, né hány
perc cel rend sze rint ab ba ma rad nak.
Ilyen kor pró bál junk mi nél ha ma rabb
el bú csúz ni /ne lás sa a gye rek, hogy
eset leg mi is a könnye ink kel küsz kö -
dünk/. Mond juk meg, mi kor ta lál ko -
zunk új ra, mi kor jö vünk ér te. Pl.: ebéd

vagy uzson na után, al vás után,
ugyan is a gye re kek csak a na pi tör té -
né sek hez tud ják köt ni az időt. Eze ket
az ígé re te ket na gyon fon tos, hogy be -
tart suk, mert ha nem, a szü lő ben a
gye rek csa ló dik, a szü lő hi te lét vesz ti
a gye rek kel szem ben. SOHA ne

csap juk be őket, a bi zony ta lan ság a
fel nőt tek éle té ben is na gyon rossz.

Az óvo da kez dés re, an nak meg -
könnyí té sé re, már a nyá ri hó na pok -
ban is ké szül he tünk. Él jünk az zal a
le he tő ség gel, hogy be-be lá to ga tunk
az ügye le tes óvo dá ba, eset leg meg is -
mer ke dünk az óvónénikkel. Pró bál juk 
na pi ren dün ket kö ze lí te ni az óvo da
na pi rend jé hez. Ha ed dig a gyer mek
rá ért ké sőn le fe küd ni, vagy fel kel ni,
pró bál junk ezen ki csit vál toz tat ni.
Reg gel kel jünk ki csit ko ráb ban, így

szep tem ber re, gond nél kül
ki ala kul hat egy meg fe le lő na pi rend.
Kár len ne majd a kez de ti óvo dai él -
mé nye ket, reg ge li kap ko dás sal, ro ha -
nás sal, elrontani.

Fi gyel jünk ar ra, hogy gyer me künk
szo ba tisz ta sá ga meg fe le lő en ki ala -
kul jon. Sok kel le met len ség től kí mél -
het jük így meg a gyer me ket, és az
anyu kát is. Fon tos len ne, a kis gye rek
szá má ra hogy be szé de mi nél in kább
ért he tő le gyen. Hi szen nem lesz ott
mel let te a csa lád ból sen ki, hogy „tol -
má csol jon”, ne ki ma gá nak kell meg -
ér tet nie majd az ovi ban ma gát. Ha
egész na pos óvo dát igé nyel tünk, pró -
bál junk kon cent rál ni ar ra, hogy az
ebéd utá ni pi he nő ott hon is ál ta lá nos
le gyen.

Ét ke zé sek al kal má val pró bál juk egy -
re in kább mel lőz ni a cu mis üve get,
had gya ko rol jon gyer me künk önál ló -
an, evő esz köz zel en ni. Mind ezek
nagy ban meg könnyí tik a gyer me kek
hely ze tét az óvo dá ban.

Min den ne héz ség el le né re az óvo da
jót tesz a gye re kek nek, hi szen itt ta -
nul ják meg a kö zös sé gi élet, az
együtt élés sza bá lya it, ké pes sé ge ik
ki bon ta koz nak, fon tos is me re tek hez
jut nak azért, hogy majd an nak ide jén
si ker rel kezd hes sék az is ko lát.

Az óvo da csak a szü lők kel kö zö sen,
ve lük együtt mű köd ve ér he ti el cél ját.

-Angyalné Kiss Má ria-
-óvó nő -

Ké szül jünk együtt az óvo dá ba!
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Jú ni us 23-25-én a Vi rág zó Ti sza Nap -
ja ren dez vé nyé re több ez ren lá to gat -
tak.

Saj ná la tos, hogy a 23-i rockkoncert
hely szí né től 70-80 mé ter re tör tént
egy ké se lés. Sze ren csé re a sé rült
már lá ba do zik, gyógy ulást kí ván ne ki
a Hír mon dó szer kesz tő sé ge is.

A Vi rág zó Ti sza Nap já nak részt ve vői
a rock ze né től a nép da lig, a nép tánc tól 
a breakig, a mo dern tánc tól a bű vé -
szig, a hen na fes tés től a fegy ver ko vá -
csig, a ga lam bá szok tól a ha lász-
mes te rig, a tán co ló ku tyák tól az íjá -
szo kig vagy a hu szá rok tól a vi rá gos-
fák lyás csó na ko kig sok fé le lát ni va ló -
val, já ték le he tő ség gel tölt het ték el a
sza bad ide jü ket. A nagy hő ség ben a
tűz ol tó fecs ken dő hű sí tő vi zé nek is
so kan örül tek.
So kan nem csak né ze lőd tek, ha nem
ki pró bál ták a fo cit a fü vön vagy a víz -
ben, az üveg fes tést és a ko sár fo nást,
el ké szít tet ték a kéz írá suk gra fo ló gi ai

elem zé sét, agya goz tak, szal mát
fon tak vagy ép pen főz tek, rejt vényt
fej tet tek, sak koz tak, karaoke éne kel -
tek, raj zol tak, sors jeggyel pró bál koz -
tak, vagy ök röt kós tol tak, trak tor ba
mász tak, tán col tak is a pá lya bá lon.
Ki-ki ked ve, ér dek lő dé se sze rint.

A 25-i ver se nyek ered mény lis tá ja a
kö vet ke ző:

Vi rág zó Ti sza Ku pa:

Fel nőtt fér fi lab da rú gás: 
 1. Oxi gén sá tor 
 2. Emil Ivó ja 
 3. Öko Di e sel
 gól ki rály: Ke le men Gá bor 

If jú sá gi fér fi lab da rú gás: 
 1. Kunszentmárton 
 2. Ele fánt csont part 
 3. Ti sza zug
 gól ki rály: Ponyokai Dá ni el 

11-es rú gás 
 1. Hu bai Im re 
 2. Csőke Gá bor 
 3. Gu lyás Ger gő

 Leg jobb ka pus: Ros tás Lász ló 

Fő ző ver seny 

 1. Hor váth - Vincze - Nikodém Trió 
 2. Iz za dó Kak tusz és Tár sai 
 3. Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let

Kü lön dí ja sok: Tukarcsék
Far kas Ró bert és Népizenekara 

Rajz ver seny 
 1. Ré ti Éva 
 2. Al bert Gréta 
 3. Susz ter Nó ra 

Ti sza vi rág fel adat lap he lyes meg fej tői 
kö zül a sze ren csés nyer te sek: 
 1. Tanté Eni kő 
 2. Boglyasovszki Ro land 
 3. Fa ze kas Sán dor 

Min den ver seny ző nek és részt ve vő -
nek gra tu lá lok. A sok-sok ön kén tes
köz re mű kö dő se gít sé gét kö szö nöm!

-Tű he gyi Ju li an na-

Virágzó Tisza Napja 2006
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Gőbelné Re zes Er zsé be tet
sokldalú sze mé lyi ség ként
is mer jük Fegyverneken. A
ta nár nő patchworkjeit, báb -
ja it már ki ál lí tá so kon lát hat -
tuk (leg utóbb Fegy ver-
neken a Vi rág zó Ti sza Nap -
ján és Törökszentmiklóson
a Szentmiklós Na po kon). A
Hír mon dó is be szá molt a
Guiness-rekordjáról, ké -
sőbb a NA TO-pá lyá za tá -
nak ered mé nyé ről, mely
után Brüsszel be utaz ha tott.

Most újabb pá lyá za ti si ke -
ré ről szá mol ha tok be.

A Ma gyar Tör té nel mi Tár -
sa ság és a Kül ügy mi nisz té -
ri um „Mit és ho gyan ta ní tok
az Eu ró pai Uni ó ról?” cí mű
fel hí vá sá ra ké szí tett Power
Pointtal, szö veg könyv vel

egy olyan be mu ta tót, mely
több, mint 500 dia kép ből
áll. Az elő adás az eu ró pai
Unió tör té ne tét, a ma gyar -
or szá gi kap cso la tok vál to -
zá sa it és a kö zös pénz, az
euró for má it, tör té ne tét mu -
tat ja be úgy, hogy a gyer -
me kek is meg ért hes sék,
ta nul has sa nak belőle.

Er zsi ke az el is me rő ok le vél
mel lé a pá lyá zat egyik kü -
lön dí ját, a Thaly Kál mán
em lék pla ket tet is kap ta. (A
Ma gyar Tör té nel mi Tár sa -
ság el ső tit ká ra, a mun kát
100 éve ad ta át utó dá nak.
Ez az év for du ló volt a kü -
lön díj ap ro pó ja)

Gra tu lá lunk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Újabb pá lyá za ti kü lön díj



Törökszentmiklós Kis tér -
ség la ko sa i nak ren dez ték a 
Kis tér sé gi Szentmiklós Na -
po kat Törökszentmiklóson.

A fel lé pők kö zött je len tős
volt a fegyverneki elő adók
szá ma is.

Az Annaházi Nép tánc cso -
port okon, a Pa csir ta Ci te ra -
ze ne ka ron kí vül a Szapáry
Nép dal kör, a Ko dály Zol tán
Ze ne is ko la ki he lye zett ta -

go za tá nak fegyverneki
nép tán co sai is be mu tat koz -
tak. 

A kap cso ló dó ren dez vé -
nyen, a két hét tel ké sőb bi
Kis tér sé gi Rockfesztiválon
brillíroztak is a fegy ver-
nekiek. Fel lé pett a Dogs, a
Zu ha tag, a Sway és az
Ano nim. 

-Tű he gyi Ju li an na-

Kis tér sé gi Szentmiklós Na pok

Mé szá ros Il di kó má so -
dik ver ses kö te te az el -
múlt év vé gén je lent
meg.

En nek kap csán hív ták
Mis kolc ra, az „Iro dal mi
Rá dió a kor társ köl té -
sze tért” cí mű fel ol va -
só est-so ro zat jú ni u si
elő adá sá ra.

A köl tő tár sak és ér tő
kö zön ség előtt elő a -
dott ver sek vissz hang -
ra ta lál tak.

Gra tu lá lunk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Mé szá ros Il di kó 
az Iro dal mi Rá di ó ban
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A tiszapüspöki Fa lu nap nak
har ma dik éve ré sze se a Pa -
csir ta Ci te ra ze ne kar. A nép -
dal kö rök ta lál ko zó ján
mu tat koz tak be.

Idén a Szapáry Nép dal kör is
ve lük tar tott.

Min dkét cso port nagy si kert
ara tott.

-Tű he gyi Ju li an na-

Tiszapüspökiben szerepeltek

Fegyvernek Nagyközség területén mért csapadékmennyiség 
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Az utób bi
évek ben a
ka pi tány ság
ügye le té re
hét vé gen -
ként az es ti,
éj sza kai, haj -
na li órák ban
ren ge teg te -
le fon, be je -
len tés

ér ke zik a fi a ta lok ga ráz da, ran da lí ro -
zó ma ga tar tá sa mi att.

Saj nos ma gas azok nak a fi a tal ko rú -
ak nak a szá ma (14-17 éves kor osz -
tály tag jai) akik a hét vé gi szórako-
zásaik ke re té ben el fo gyasz tott al ko -
hol nak vagy sok eset ben az eh hez
tár su ló ba rá ti tár sa ság nak kö szön he -
tő en vál nak - egyéb ként szo lid, ren -
des gyer mek ből - bűn el kö ve tő vé vagy 
bűncselekmény ál do za tá vá.

A szü lő el en ge di gyer me két pén te ken 
és szom ba ton szó ra koz ni, de nem el -
len őr zi azt, hogy gyer me ke kik kel (mi -
lyen ba rá tok kal), és mi vel töl ti el az
un. ”szó ra ko zás ra  en ge dé lye zett”
időt. Sok eset ben azt sem ké ri szá -
mon a szü lő a 14 éves lá nyá tól, fi á tól,
hogy éj jel 01-02 óra kor mi ért nincs
még ott hon.

Szin te min den hét vé gén az éj sza kai
szol gá la tot el lá tó kol lé gá ink eny hén
vagy erő sen al ko ho los be fo lyá solt ság 
alatt lé vő gye re kek kel ta lál koz nak az
ut cán, az éj sza ká ban egye dül, vagy
cso por tok ba ve rőd ve. 

Al ko hol tól be fo lyá solt ál la pot ban - a
ba rá ti kör tá mo ga tá sát ma guk mö gött
érez ve -, sok szor tesz nek meg gon do -
lat lan cse lek mé nye ket, mely rend őri
in téz ke dést von ma ga után. Egy-egy
ilyen eset után a szü lő től sok szor hall -
juk: ”Az én gyer me kem? So ha nem
ten ne ilyet!"

Lát ni az ar cu kon a döb be ne tet, a csa -
ló dást, a könnye ket… mint ha nem is
is mer nék azt a gyer me ket, akit ed dig
ne vel tek, mert tel je sen  meg vál to zott,
ki vet kő zött ere de ti sze mé lyi sé gé ből
az al ko hol, és a rossz ba rá ti tár sa ság
mi att.

Az ilyen és az eh hez ha son ló ese tek
meg előz he tők. Ne ért se nek fél re,
nem ar ra gon dol tam, hogy a fi a ta lok
ne jár ja nak szó ra koz ni (eb ben az
élet kor ban van itt az ide je), ám meg
kell ta ní ta nunk őket ar ra, hol van egy
er köl csi ha tár, amit nem sza bad át -
lép ni, jó kedv ből, né ha meg gon do lat -
la nul má sok nak bosszú sá got, kárt
okoz va.

Ha szük sé ges le gyünk szi go rúbb
szü lők, de csak azért, hogy nyu godt
szív vel mond has suk:”Az én gyer me -
kem so ha!”

-Antal Irén-
-r. őr nagy-

Az én gyer me kem so ha?!

Az al ko hol, mely
a min den na pi élet 
részt ve vő je, a né -
pi meg fi gye lé sek
alap ján gyógy -
szer, és még is
meg annyi élet
meg ron tó ja.

Ren ge teg eset ben köz re ját szik a bal -
ese tek, meg gon do lat lan cse le ke de -
tek vég hez vi tel ében. Még is, hi á ba a
ren ge teg fi gye lem fel hí vás, a rend őr -
sé gi sta tisz ti kák el szo mo rí tó ké pet
ad nak ar ról, hogy mennyi en - tu da tá -
ban cse lek mé nyük sú lyá nak - fo -
gyasz ta nak al ko holt, mi e lőtt felszál-
lnak a ke rék pár juk ra, a mo tor ke rék -
pár juk ra, vagy be ül nek a gép ko csi ve -
ze tő ülé sé be. A fel so ro lás nem tel jes,
gon dol junk a fi a tal - kez dő - ve ze tők -
re, akik hét vé gé re la kó hely ük höz ké -
pest, más vá ros ba in dul nak szó-
rakozni.

…Az al ko hol tól, drog tól „fel span nolt”
so főr és az au tó ban ülő tár sa ság fü lé -
ben még dü bö rög nek a disz kó hang -
jai, agyuk ban vil ló dzik a stroboszkóp
fé nye. A rá di ós mag nó, vagy a CD

„üvöl tő” hang ere je sem en ge di csil la -
pod ni a han gu la tot. -„Mi énk a vi lág!”-

Az út tes ten cso por to san, a me net -
iránnyal azo nos irány ban gya log ló vi -
dám tár sa ság fü lé ben is ott dü bö rög
még a ze ne.

…A szé dü le tes iram ban ro ha nó, sö -
tét ség ből elő tö rő, szá gul dó „gép”
(me lyet em ber irá nyít!) fé ke zés nél kül 
gá zol a gya lo go sok kö zé.

Si koly…fáj da lom…vér…min de nütt.
Majd csend, fé lel me tes „ha lá li” csend. 
Az agyak ban is el csi tul a dü bör gés,
osz lik a ká bu lat, tisz tul a tu dat.

„Mit tet tem?…Mi lesz most?…Úr is -
ten!…”

A szó ra ko zás szük sé ges ve le já ró ja
az em be ri élet nek, de mi e lőtt meg -
gon do lat lan dol go kat cse lek szünk, ne 
fe lejt sük el: min den kit ha za vár nak!

Há nyan el in dul nak ha za, de nem ér -
kez nek meg…az utak men tén, vá ro -
so kon be lül-kí vül ott a ko szo rú, ég nek 
a mé cse sek, a gyá szo ló csa lád szí vé -
ben mély sé ges, ért he tet len gyász.

…Mi ért pont ő, hi szen vét len volt?
Most mi ért tet te, pe dig so ha nem ivott
itt hon?…” kér dé sek zá po roz nak, fe le -
lőst ke res nek…

Mind annyi an fe le lő sök va gyunk, akik
ki lé pünk az ut cá ra, ön ma gunk ért, em -
ber tár sa in kért!!!

Ha be ülünk a ve ze tő ülés be, fe le lős -
ség gel tar to zunk min den egyes cse le -
ke de tün kért, be kell tar ta ni azo kat a
köz le ke dé si sza bá lyo kat, ame lye ket
a KRESZ elő ír, emi att so ha nem sza -
bad fi gyel men kí vül hagy ni a köz úti
köz le ke dé si jel ző táb lák, út bur ko la ti
je lek, köz le ke dést sza bály zó jel ző -
lám pák ál tal elő írt, kö ve ten dő ma ga -
tar tá si for má kat, az idő já rá si
té nye ző ket, a lá tá si vi szo nyo kat, a
hő mé rő hi gany szá lá nak ál lá sát. 

Be nem tar tá suk ese tén,  sza bály sér -
tést, bűn cse lek ményt kö vet el, mely -
nek nem csak jo gi kö vet kez mé nyei
le het nek, ha nem egy élet re szó ló tes ti 
nyo mai, lel ki szen ve dé sei.       

Bűn és bal eset men tes szép na po kat.

-An tal Irén-
-r. őr nagy-

Alkohol - balesetek

Fel kér jük mind azo kat a baj tár sa in kat,
sors tár sa in kat, aki ket a kom mu nis ta
dik ta tú ra ide jén ka to nai be hí vó val
kény szer mun ká ra (mun ka szol gá lat -
ra) vit tek po li ti kai ok ból, az aláb bi cí -
men je lent kez ze nek ér dek vé del mi
szer vünk nél: sze mé lye sen szer dán -

ként 14 óra kor (ek kor tart juk baj tár si
ta lál ko zón kat is, lift van) vagy le vél -
ben ugyan oda cí mez ve 

POFOSZ MUSZ 51-56 Ta go za ta,
1051 Bu da pest Ná dor u. 36. IV. eme -
let.

Egy ben kér jük mind azon se gí tő kész
Ol va só in kat, akik ilyen sze mély ről
tud nak, ér te sít sék őt. Elő re is kö szön -
jük.

-POFOSZ MUSZ-

Bajtársakat keresünk
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Egye sü le tünk le he tő sé get
nyújt tag ja i nak a sza bad idő
hasz nos el töl té sé re.

En nek ke re té ben hor gász -
ve tél ke dőt szer vez tünk a
gye rek és if jú sá gi hor gá -
sza ink ré szé re jú li us 19-én. 
Hu szon hat pont ból ál ló
TOTO-t kel lett ki töl te ni ük a
je lent ke zők nek. A gye re kek 
hor gász is me re te i re vol tunk 
kí ván csi ak.

A ren dez vény iránt nagy
volt az ér dek lő dés. A kö vet -
ke ző ered mé nyek szü let -
tek:

1.  Né meth Zsolt23 pont

2. Gúth Nor bert 22 pont

3. Sós Ben ce 20 pont

A leg job bak ju tal ma hor -
gász or só és te lesz kó pos

bot volt. De a töb bi
ver seny ző sem tá vo zott
üres kéz zel. Min den in du ló
hor gász zsi nórt és úszót ka -
pott.

A ve tél ke dő film ve tí tés sel
és meg ven dé ge lés sel zá -
rult. A gye re kek elé ge det -
ten tá voz tak. Egy kel le mes
él ménnyel let tek gaz da gab -
bak. 

Az őszi rablóhalfogó ver se -
nyün ket vár ha tó an ok tó ber
kö ze pén ren dez zük. Az en -
ge déllyel ren del ke ző tag ja -
ink le vél ben fog nak

ér te sí tést kap ni a pon tos
he lyé ről és ide jé ről.

Ad dig is jó hor gá sza tot kí -
vá nok min den hor gász tár -
sam nak!

-Tukarcs Istvánné-

A Fegyverneki Horgászegyesület
hírei Jú li us 9-én Túrkeve adott

ott hont a Ma gyar Autocross 
Baj nok ság 4. fu ta má nak. A
szer ve zők idén a szlo vá -
kok kal kar ölt ve ren dez ték
meg a vi a dalt, így nem csak
ma gyar ver seny ző ket lát -
ha tott a Keviringre ki lá to ga -
tó mint egy 1000-1500
ér dek lő dő. Az épí tett "vas -
szöcs kék" 4 osz tály ban, a
szé ria au tók és a quadok
ket tő-ket tő ka te gó ri á ban
har col tak az arany ko szo rú -
kért. A quadosoknál a
superquad (400 cm3-nél
na gyobb) ka te gó ri á já ban
fegyverneki in du ló nak, Ko -
vács Ró bert nek szo rít hat -
tunk. 

A quadosok első elő fu tam -
ban remekül raj tol va már az 
el ső ka nyar ban a má so dik
hely re ug rott és mind vé gig
harc ban állt az el ső sé gért.
Má so dik fu ta má ban is
nagy sze rű en raj tolt, ami nek 
kö szön he tő en az el ső ka -
nyar kom bi ná ci ó ban az él re
állt, de leg na gyobb el len fe -
le meg lök te őt és ez zel
vissza esett a 3 hely re. Ő

azon ban nem íjedt meg s
nem ad ta fel a tá ma dás le -
he tő sé gét. Re mek elő zés -
sel ma ga mö gé szo rí tot ta
Ko vács Já nost így eb ben
az elő fu tam ban is má so dik -
ként in tet ték le. Jog gal bi za -
kod tunk, hogy a dön tő ben
vissza vág az elő fu tam ok -
ban el szen ve dett sérel-
mekért. Mi vel a de pó egész 
nap nyit va állt a né zők nek,
így mi is be lá to gat tunk.
Szin te min den géposz-
tályban fel le he tett fe dez ni
azo kat a ver seny ző ket akik
esé lye sek vol tak a győ ze -
lem re, hi szen az ő
szervízparkjuknál to long tak 
a né zők. Nos te le pü lé sünk

fi á nak quadjához is alig
lehettett hoz zá fér ni. 

A dön tők re 18 óra kor ke rült
sor, me lye ket a quadok nyi -
tot tak. Ro bi most is az el ső
sor ból in dul ha tott. A rajt nál
pi cit "el aludt", en nek kö -
szön he tő en csak a 3. he -
lyen volt az el ső kör vé gén.
A má so dik kör ben az tán el -
in dult és nem le he tett fel tar -
tóz tat ni. A pá lya kö ze pén
lé vő ug ra tón 2 ke ré ken
előz te meg Ko vács Já nost - 
aki nek sa ját be val lá sa sze -
rint sok kal erő sebb a gé pe
még sem tud ja fel ven ni a
har cot Robival. Ezt kö ve tő -
en 6 kö rön (1 kör 836 m) ke -
resz tül űz te, haj tot ta az el ső 
he lye zet tet. Több ször szin -
te össze is ér tek a quadok.
Hi á ba volt tech ni ká sabb a
4-es rajt szám mal ver seny -
ző fegyverneki fiú, hi á ba ra -
gadt rá a ka nya rok ban az
egye ne sek ben saj nos ki üt -
kö zött a ló erők szá ma. Raj -
ta nem mú lott, nem hi á ba
vív ta ki a kö zön ség sze re te -
tét szin te egy em ber ként
szo rí tot tak ne ki még a ver -

seny bí rók is.  Vé gül 2.-ként
in tet ték le a dön tő ben is.
Fan tasz ti kus ver seny volt
és fan tasz ti kus ered mény.
Amint át vet te az ezüst ko -
szo rút még egy kis be mu ta -
tót is tar tott a kö zön ség nek. 
A quad vé gé re áll va két ke -
ré ken egy kéz zel ve zet ve
in te ge tett a szur ko ló i nak. 

Aki ott volt Túrkevén lát hat -
ta, aki nem, bán hat ja. Ezen
a dél után is büsz ke vol tam
rá, hogy  fegyverneki
vagyok. Szép volt Ro bi így
to vább! 

-Faragó Zsolt-

Quados siker Túrkevén

FELHÍVÁS!

NE DOBJA A
SZEMÉTBE!

Mű anyag üve ge it és
aludobozait 

a Gaz da kör Mó ricz
Zs. út 4. szám alatt

át ve szi.

-Vezetőség-

Fegy ver nek, 
Csil lag út 32. sz. alat ti 

ház el adó.
Nem bel vi zes.

Ér dek lõd ni le het: 
Fegy ver nek, Ba csó B. út 14.

sz. alatt.
Te le fon: 56/481-166
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Ma te ma ti ká ból és 
ének-ze né ből 

vál la lok 
kor re pe tá lást,
fel ké szí tést 

ál ta lá nos-, kö zép-,
és fő is ko lás ok nak

dol go zat ra, 
érett sé gi re, 
fel vé te li re.

Hillender Ani ta

ének-ze ne, ma te ma ti ka
ta nár

Ér dek lőd ni:
06-70/220-5107



A hét vé gén kez de tét ve szi a
2006-07-es baj no ki pont va dá szat.
Csa pa tunk eb ben a sze zon ban is a
Me gyei I. osz tály ban sze re pel majd. 

A fi úk nak mind össze 2 he tük ma radt a 
pi he nés re, hi szen már jú li us el ső he -
té ben el kezd ték a fel ké szü lést,
Földesi Já nos edző vezérletével.

He ti 3 edzés sel és 2 elő ké szü le ti mér -
kő zés sel me le gí tet tek a srá cok a baj -
no ki rajt ra ame lyen a nagy ri vá lis
Jászkisér ott ho ná ba lá to gat nak majd.

A játékoskeretben jónéhány vál to zás
tör tént. A tá vo zók név so ra elég
érdekesre si ke re dett és né hány fo cis -
tá tól vá rat lan a tá vo zás. Papp Sán dor
(Go lyó) visszatért elő ző egye sü le té -
hez Szajolba, Ko zák Má té anya egye -
sü le tét a Törökszentmiklóst vá lasz-
totta kö vet ke ző ál lo más ként. Cson tos 
La jos csa pa tát vá lasz tot ta Bu dai Jó -
zsef is akit jónéhány csa pat tal hír be
hoz tak. Szá mom ra ez a vál tás is ért -
he tet len an nak tük ré ben, hogy Bu da it
az NB III-as Túrkeve is meg ke res te.
Hogy mi ért a Me gyei I/B-t vá lasz tot ta? 
El gon dol kod ta tó.

Szin tén ala cso nyabb osz tály ba iga -
zolt Szász Osz kár is, aki a Me gyei I/B
középcsapatához a Kő te lek hez iga -
zolt, igaz csak fél év re köl csön be. 

Ta lán a leg ért he tet le nebb tá vo zó
Csortos Jó zsef. Mi vel Csortos egész
év ben be teg ség gel küsz kö dött és ha -
zai szí nek ben a ta vasszal egyet len
per cet sem töl tött a pá lyán. Bi za kod -
tunk ben ne, hogy ta lán nyá ron rend be 
jön s új ra a Fegy ver nek erős sé ge le -
het. Ehe lyett a szin tén Me gyei I. osz -
tá lyú Mart fű höz iga zolt. Kí ván csi an
vár juk va jon meg gyógy ult-e.

És most lás suk az ér ke zők név so rát.
Mi vel egye sü le tünk min dig is meg pró -
bált a ha zai já té ko sok ra épí te ni, így
ezen a nyá ron mind össze egy fi a tal
já té kost iga zolt, Tóth Zol tán sze mé -
lyé ben aki a csa tár sor ban kö ve tel het
he lyet ma gá nak. Zo li Tiszatenyőről
ér ke zett hoz zánk. A mind össze 18
esztendős lab da rú gó jó be nyo mást
kel tett a fel ké szü lé si mér kő zé sek al -
kal má val. Raj ta kí vül ha za tért az Ör -
mé nye sen sze re pelt Bózsó An tal és
Ko vács Nor bert.

Az if jú sá gi ke ret ből jónéhányan le he -
tő sé get kap hat nak a fel nőtt ke ret ben.
Fel ke rült a na gyok hoz Szász Krisz ti -
nán, Ke le men Ro land, Csőke Im re,
Rézsó Ba lázs, Tű he gyi Lász ló. 

Ennyi re fiatal csa pat tal na gyon ré gen
ren del ke zett Fegy ver nek, hi szen a
20!-as ke ret ből még 8-an vissza játsz -
hat nak az if jú sá gi csa pat ba is.

Mi le het a cél egy ilyen fi a tal és ru tin -
ta lan csa pat tal?

Nos az el nök ség cél ként a biz tos
bentmaradást tűz te ki. 

"Mi vel ren ge teg a fi a tal és ezek nek a
gye re kek nek  szok ni uk kell a na gyobb 
ira mot, nem is le het más a cél eb ben
az esz ten dő ben mint a bentmaradás
ki har co lá sa. Mi vel a csa pat fe le még
nem lé pett pá lyá ra fel nőtt csa pat ban
tét mér kő zé sen, így na gyobb te her
há rul majd azok ra a ru ti nos öre gebb
futbalistákra akik a csa pat ge rin cét
ad ják. A ru tin és a fi a tal ság öt vö ze te -
ként kell egy ké sőb bi ek ben ütő ké pes
csa pat tá ko vá csol ni együt te sün ket
Földesi Já nos edző nek, mely hez min -
den se gít sé get meg adunk, ugyan ak -
kor nagy tü rel met és bíz ta tást vá runk
kö zön sé günk től." mon dot ta Pol gár
Ist ván el nök.

A fel ké szü lé si mér kő zé sek ről:

Csa pa tunk előbb Törökszentmikló-
son lé pett pá lyá ra, ahol 4-4-es dön tet -
lent ért el. Kö vet ke ző elő ké szü le ti
mér kő zé sét ha zai kör nye zet ben szin -
tén Törökszentmiklós el len vív ta. Ez a 
mér kő zés 4-3-as ven dég győ ze lem -
mel zá rult.

Ezt kö vet te egy kenderesi ki ruc ca nás, 
ahol szin tén 4-4-es dön tet len nel zárt
a Földesi le gény ség. Majd Ti sza fü red
lá to ga tott Fegyvernekre, ahol saj nos
4-1-es ven dég győ ze lem szü le tett.

Ezen mér kő zé se ket kö vet te az im már 
ha gyo má nyos Ti sza-tó Ku pa,  mely re
cím vé dő ként utaz tunk.

A cso port mér kő zé sek al kal má val Ke -
le men Ro land gól já val meg le pe tés re
le győz tük a nyá ron meg erő sö dött
KESE gár dá ját, majd 1-1-es dön tet -
lent ját szot tunk az NB III. Al föld cso -
port já nak egyik él csa pa tá val
Túrkevével. Csoportmásodikként a

má sik cso port el ső he lye zett jé vel
Abádszalókkal mér kőz tünk a dön tő -
be ju tá sért. Saj nos 3-2-es ve re sé get
szen ved tünk. Más nap a 3. he lyért
Túrkeve el len kel lett új ra pá lyá ra lép -
ni, me lyen a keviek jobb nak bi zo nyul -
tak igaz csak egy gól lal, így övé ké lett
a 3. hely. Ám a já ték a jö vő re néz ve
bíz ta tó volt.

A baj nok ság menetrendje:

• au gusz tus 13. va sár nap 1700

Jászkisér-Fegyvernek

• au gusz tus 16. szer da 1730

Fegyvernek-Kunmadaras

• au gusz tus 26. szom bat 1700

Abádszalók-Fegyvernek

• szep tem ber 2. szom bat 1630

Fegyvernek-Jászladány

• szep tem ber 9. szom bat 1630

Jánoshida-Fegyvernek

• szep tem ber 16. szom bat 1600

Fegyvernek-Kunszentmárton

• szep tem ber 24. va sár nap 1530

Zagyvarékas-Fegyvernek

• szep tem ber 30. szom bat 1530

Besenyszög-Fegyvernek

• ok tó ber 7. szom bat 1400

Fegyvernek-Kunhegyes

• ok tó ber 15. va sár nap 1400

Tiszafüred-Fegyvernek

• ok tó ber 21. szom bat 1330

Fegyvernek-Nagyiván

• ok tó ber 28. szombat 1330

Martfű-Fegyvernek

• novenber 4. szom bat 1300

Fegyvernek-Jászfényszaru

• no vem ber 12. va sár nap 1300

Jász apá ti II.-Fegyvernek

• no vem ber 28. szom bat 1300

Fegyvernek-Jászárokszállás

• no vem ber 25. szom bat 1300

Fegyvernek-Jászkisér

-Faragó Zsolt-

Fiatal csapattal a bajnokságban

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik

NÉGYESI SÁNDOR
te me té sén résztvettek, sír já ra ko szo rút, vi -
rá got he lyez tek, gyá szunk ban osz toz tak.

A Gyá szo ló Csa lád

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik sze re tett ha lot tunk 
NAGY MIHÁLYNÉ 

te me té sén résztvettek, sír já ra 
vi rá got, ko szo rút he lyez tek, 

gyá szunk ban osz toz tak.
A Gyá szo ló Csa lád

18. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14.



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 ve szett ség 
ell eni kö te le ző ol tá -
sa 2006. év ben
nagy köz sé günk-
ben az aláb bi he -

lyen és idő ben tör té nik:
• Volt pi ac tér (Do bó tér) 

szep tem ber 04-én 8–12 órá ig
• Volt pi ac tér (Do bó tér) 

szep tem ber 05-én 14-18 órá ig
• Hu nya di út - Or go na út sa rok 

szep tem ber 06-án 8-12 órá ig
• Szapárfalu Klub könyv tár ud va rán

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

szep tem ber 08-án 14-18 órá ig
• Dó zsa Gy. út - Liszt F. út sa rok

szep tem ber 11-én 8-12 órá ig
• Marx K. út - Dam ja nich út sa rok

szep tem ber 12-én 8-12 órá ig

Pót ol tás:
• Volt pi ac tér (Do bó tér) 

szep tem ber 20-án 8 - 12 órá ig

A 20/2001. (III.09.) FVM. ren de let
alap ján min den 3 hó na pos nál idő -
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 idő -
ben ve szett ség el le ni vé dő 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 ző vé dő ol tás ban nem
ré sze sü lő 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 eb tu laj do no so kat
hogy az ol tás dí já nak meg ál la pí tá sa
ka ma rai aján lás alap ján tör té nik,
amely nek mér té ke je len leg még nem
is mert. Az ol tás dí já ról a ké sőb bi ek -

ben tá jé koz tat juk az eb tu laj-
donosokat.

A 81/2002. (IX.04.) szá mú FVM. ren -
de le te alap ján ve szett ség el le ni vé dő -
ol tás sal egyidőben, 2003. év től
kez dő dő en, kö te le ző 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 tő gyógy szer a hely szí -
nen meg vá sá rol ha tó, amely nek ára
az eb sú lyá tól füg gő en, 10 kg-on ként
100.-  Ft, il let ve re cept alap ján ki vált -
ha tó.

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

Kötelező eboltás

Tá jé koz tat juk a la -
kos sá got, hogy a
te le pü lés 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 lomtalaní-

tásra 2006. au gusz tus 22. nap já tól
au gusz tus 25. nap já ig ke rül sor, az
aláb bi fel osz tás ban:

I.kör zet. 
2006. au gusz tus 22. (kedd)

II.kör zet 
2006. au gusz tus 23. (szer da)

III.kör zet 
2006. au gusz tus 24. (csü tör tök)

IV.kör zet 
2006. au gusz tus 25. (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.

A lom ta la ní tás kö ré be tar to zó hul la -
dék: az al kal mi lag kép ző dött vagy fel -
hal mo zó dott te le pü lé si szi lárd hul-
ladék, amely mé re te, mennyi sé ge,
össze té te le mi att nem he lyez he tő el a 
rend sze res el szál lí tás ra al kal ma zott
gyűjtőedényzetben és nem mi nő sül
ve szé lyes hul la dék nak (pl.bú tor). 

A zsák ban ki he lye zett hul la dé kok kö -
zül csak a sze mét szál lí tás nál rend -
sze re sí tett - zöld szí nű - zsá kok ban
ki he lye zett hul la dék ke rül el szál lí tás -
ra!

Nem he lyez he tő ki a ház tar tá si hul la -
dék va la mint a fel hal mo zó dott épí té si
és me ző 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 mű 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.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Lomtalanítás

Tá jé koz ta tom
Fegy ver nek Nagy -
köz ség La kos sá -
gát, hogy a
fegyverneki föld tu -
laj do no sok köz gyű -
lé se ez év jú li us
18-án meg tar tás ra
ke rült. Az egy hó -

nap pal ko ráb bi hir det mé nyek el le né -
re, me lyek Fegy ver nek és a
Fegyvernekkel ha tá ros te le pü lé sek
ön kor mány za ta i nál ke rül tek ki füg -
gesz tés re, a meg je le nés a várt tól el -
ma radt. Ko vács Sán dor, a

tu laj do no sok 1996-ban meg vá lasz tott 
kö zös kép vi se lő je az el múlt 10 évet
ér té kel te, és meg bí za tá sá ról a ter mi -
nus le jár tá val le mon dott. Úgy a be -
szá mo lót, mint a kö zös kép vi se lő
le mon dá sát a köz gyű lés el fo gad ta.
Ezt kö ve tő en nyílt sza va zás sal a kö -
vet ke ző 10 év re egy han gú lag Ficsor
Dé nes fegyverneki la kost vá lasz tot ta
meg kö zös kép vi se lő nek.

Ha tá ro za tot ho zott a köz gyű lés ab ban 
a kér dés ben is, hogy 2016-ig a
fegyverneki gaz dák a Hermann Ot tó
Va dász tár sa ság nak adnak le he tő sé -

get a te rü let va dá sza ti ha szon bér be
vé te lé ről.

A tu laj do no si köz gyű lé sen ho zott ha -
tá ro za to kat Fegy ver nek Pol gár mes -
te ri Hi va ta lá ban, va la mint a kör nye ző
te le pü lé sek pol gár mes te ri hi va ta la i -
ban és az FVM Szol nok me gyei iro dá -
já ban min den ki szá má ra meg te kint-
hetők.

A fegyverneki föld tu laj do no sok meg -
bí zá sá ból

-Dr. Kókai Já nos-

Vadászati közgyűlés
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Barnácz Má tyás 1932. feb -
ru ár 25-én szü le te tett
Nyíradonyban. Édes ap ja
1944-ben be kö vet ke zett
ha lá la után édes any ja oda -
adó gon dos ko dás sal ne vel -
te testvéreivel együtt.

Ma tyi bá csi gyer mek ko rát
és ál ta lá nos is ko lás éve it
szü lő vá ro sá ban töl töt te.
Eger be járt Kán tor Kép ző -
be, ahol 1952-ben sze rez te
meg ok le ve lét.

54 kán to ri évé ből 45-öt
szol gált Fegyverneken,
1961. jú ni u sá tól idén jú li u -
sig be zá ró lag mint egy 6000 
em bert kí sért utol só út já ra
Fegyverneken, Ör mé nye -
sen, Kuncsorbán, Tiszabőn 
és Tiszagyendán.

Fe le sé gé vel, Ma ri ka né ni -
vel 1954-ben há za sod tak
össze. Nagy sze re tet ben és 
bol dog ság ban él nek. Büsz -
kén be szél nek két gyer me -

kük ről: Ist ván ról és Má ri á -
ról.

Vi lág já ró lá nyuk ta nár kép ző 
dip lo má val ren del ke zik, 3

ide gen nyel ven fo lyé ko -
nyan be szél. Ró má ban a
ten ger par ton épül csa lá di
há zuk, 2007. ja nu ár ra vár -
ják el ső gyer me kü ket.

Fi uk gyógy sze rész dip lo -
mát szer zett. Orvoslá-
togatóként dol go zik. Ka -
pos vá ron él fe le sé gé vel és
20 éves lányukkal.

Né hány éve gyen gél ke dik
Ma tyi bá csi, így jobb nak lát -
ták, hogy még idén nyá ron,
45 év szol gá lat után, el -
hagy va Fegyverneket, fi uk
kö ze lé be köl töz ze nek.

A Ró mai Ka to li kus Temp -
lom ban 2006. jú li us 30-án
930-tól kez dő dő szent mi se
al kal má val bú csú zott a hí -
vek től és Fegy ver nek la kó i -
tól.

Ma tyi bá csi, min dig há lá val
és kö szö net tel gon do lunk
Ön re! Jó egész sé get és
hosszú éle tet kí vá nunk a
Barnácz há zas pár nak!

-Szilvás Noémi-

45 kántori év Fegyverneken

Ma már ha gyo má nyos nak
szá mít, hogy jú li us vé gén,
az Abádsazlóki Nyár prog -
ram já ban a fegyverneki
előadóművészeti cso por tok 
is be mu tat koz nak.

A nép tán co sok nak, ci te rá -
sok nak éne ke sek nek nagy
si ke rük van a für dő zők
körében.

Gra tu lá lunk!
-Tű he gyi Ju li an na-

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

Fe le lős ki adó: Buzás Istvánné jegy ző

Fő szer kesz tő: Szil vás No é mi

Tör de lő szer kesz tő: Fa ra gó Zsolt

2006. évi lap zár ta idő pont jai: 

szep tem ber 25., no vem ber 27.  12 óra.

A Szer kesz tő 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. 

Nyom dai elő 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 tő Fegy ver nek Nagy köz ség

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

mailto:mszervez@fegyvernek.hu

