
Fegyverneken is be mu tat ják a szlo vá ki ai, cseh és len gyel 
mű vé sze ti is ko lá sok a tu dá su kat. A Mű ve lő dé si Ház ban
au gusz tus 17-én 18 óra kor kez dő dő prog ram re mél he tő -
leg az elő ző ek hez ha son ló an szín vo na las lesz.  Az ese -
mény elő adói a tö rök szent mik ló si Ko dály Zol tán
Ze ne is ko la ven dé gei.

-Tűhegyi Ju li an na-

Visegrádi országok bemutatója

Ma már ha gyo má nyos nak szá mít, hogy nyá ron a
Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let cso port jai, időn ként ki e -
gé szül ve a Mű ve lő dé si Ház cso port ja i val be mu ta tók ra in -
dul nak a kör nye ző te le pü lé se ken.

foly ta tás a 7. oldalon

Falunapokon, Szentmiklósi
Napokon jártak

Galántai Lelovich György re em lé kez nek a Soly mász mi -
sé vel ok tó ber 13-án,
szom ba ton 9 órá tól a Ró -
mai Ka to li kus Temp lom -
ban.

Ugyan ezen a na pon 10
órá tól a Fegy ver nek Szel -
le me Pantheon tag jai ta lál -
koz nak egy más sal és
mind azok kal, akik szí ve -
sen be szél get nek ve lük.

A kö vet ke ző Hír mon dó -
ban ké pek kel szá mo lunk
be az ese mé nyek ről.

-Tűhegyi Ju li an na-
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A  Kép vi se lő tes tü let  ülé sén  ho zott fon to sabb dön té sek ről 
az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

Jú ni us 5-én:
• Ör mé nyes Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te,

Kuncsorba Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te és Fegy -
ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te együt tes
ülést tar tott, me lyen a há rom ön kor mány zat a szo ci á lis
alap el lá tá si fel ada tok ra 2007. jú li us 1-től in téz mény -
fenn tar tó tár su lást ho zott lét re. Az új in téz mény: Csor -
ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont,
szék he lye: Fegy ver nek, Fel sza ba du lás u. 173. Ve ze tő -
jé vé egy éves idő tar tam ra Barta Józsefnét, a Gon do zá -
si Köz pont ve ze tő jét bíz ták meg a tes tü le tek,
egyi de jű leg pá lyá za tot ír tak ki az igaz ga tói ál lás ra,
2008. jú li us 1-től 5 éves idő tar tam ra. Az együt tes ülé -
sen a kép vi se lő tes tü le tek mó do sí tot ták, il let ve jó vá -
hagy ták a szer ve ze ti vál to zás sal össze füg gő
sza bály za to kat, ala pí tó ok ira to kat is. 

Jú ni us 28-án:
• A Kép vi se lő tes tü let mun ka terv sze rin ti ülé sén az Or czy 

An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la szá molt be öt éves 
mun ká já ról. A tes tü let a be szá mo lót el fo gad ta, az is ko -
la ve ze té sé nek, tan tes tü let ének meg kö szön te mun ká -
ját, kü lön kö szö ne tét fe jez te ki Kindert Ferencnének a
szak is ko lá ban vég zett ok ta tó-ne ve lő mun ká já ért. 

• El fo gad ta a tes tü let a há rom ön kor mány za ti ala pít vány
be szá mo ló ját. 

• A Fel sza ba du lás u. 161. sz. épü let ben lé vő egyik he lyi -
sé get és a Fel sza ba du lás u. 172. sz. alat ti in gat lan ban
a volt disco he lyi sé get a kép vi se lő tes tü let az Or czy An -
na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la hasz ná la tá ba ad ta. 

• A Tej ér té ke sí tő Szö vet ke zet ben lé vő ön kor mány za tot
meg il le tő va gyon rész ről a kép vi se lő tes tü let le mon dott. 

• Egyet ér tett a tes tü let sze mét szál lí tó gép be szer zé sé re
pá lyá zat be adá sá val. 

• Az Arany J. u. 15. sz. alat ti ön kor mány za ti tu laj do nú in -
gat lan köz te rü let té mi nő sí té sé vel a bú csú te rü le te fog
nö ve ked ni. 

• A Fel sza ba du lás út „Szent Er zsé bet út”-ra tör té nő el ne -
ve zé sé nek kez de mé nye zé sét jó vá hagy ta a tes tü let.
Er ről kü lön tá jé koz ta tást adunk a Hír mon dó ban. 

Jú ni us 29-én:
• Ör mé nyes Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü let,

Kuncsorba Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te és Fegy -
ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te együt tes
ülést tar tott az ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyi tár su lás
meg ala kí tá sá ról. 
2007. szep tem ber 1-től a há rom te le pü lés kö zö sen lát ja 
el az alap fo kú ál ta lá nos is ko lai és az óvo dai fel ada to -
kat. Az ok ta tá si in téz mény: Or czy An na Ál ta lá nos Is ko -
la és Szak is ko la, mely nek tag in téz mé nye a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la, az örményesi Szalai Sán dor
Ál ta lá nos Is ko la és a kuncsorbai Ál ta lá nos Is ko la.
Szék he lye: Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 2., igaz ga tó ját a
kép vi se lő tes tü le tek egy éves idő tar tam ra bíz ták meg 
Amb rus Dé nes sze mé lyé ben. Egyi de jű leg 2008. szep -
tem ber 1-től 5 éves idő tar tam ra pá lyá za tot ír tak ki az is -
ko la igaz ga tói ál lá sá ra.
Az óvo dai ne ve lé si fel ada tok el lá tá sá ra a há rom
te le pü lés szin tén tár su lá si meg ál la po dást kö tött, a
meg ál la po dás 2007. szep tem ber 1-én lép ha tály ba. A
Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Bölcsöde szék -
he lye: Fegy ver nek, Fel sza ba du lás u. 88., te lep he lyei:
az örményesi Nap su gár Óvo da, a Kuncsorbai Óvo da
és az Új te le pi, a Köz pon ti, az Annaházi, a Szapárfalui
Óvo da. 
Az Új te le pi Óvo da épü le té ben szep tem ber 1-től 10 fé -
rő hellyel in dul böl cső dei cso port. 
Az in téz mény igaz ga tó já vá egy éves idő tar tam ra
Hillender Györgynét bíz ták meg a kép vi se lő tes tü le tek,
majd 2008. szep tem ber 1-től pá lyá zat tal, 5 éves idő tar -
tam ra tölt he tő be az óvo da igaz ga tói ál lás. 
A tár su lás sal össze füg gő ala pí tó ok irat ok és sza bály -
za tok mó do sí tá sá ról is ha tá roz tak a tes tü le tek. 

-Buzás Istvánné-
-kör jegy zői fel ada to kat el lá tó jegy ző-

A képviselő-testület hírei

Árpádházi Szent Er zsé bet szü le té sé nek 800. év for du ló ja
al kal má ból Se re gély Ist ván eg ri ér sek le vél ben kér te,
hogy a te le pü lé sek vizs gál ják meg a le he tő sé gét „Szent
Er zsé bet” ut ca el ne ve zé sé nek. 

Az 1990-es évek ele jén már volt egy kez de mé nye zés te -
le pü lé sün kön a Fel sza ba du lás út ne vé nek „Er zsé bet
út”-ra tör té nő meg vál to za tá sá ra, de ez nem járt ered -
ménnyel. 

A Kép vi se lő tes tü let 25/1992.(VIII.27.) sz. ren de le te a köz -
te rü le tek és kül te rü le ti föld rész le tek, kül te rü le ti utak el ne -
ve zé sé ről, ház szá mo zás ról ren del ke zik. Esze rint
köz te rü let el ne ve zé sé re ja vas la tot te het nek la ko sok, he lyi 
gaz da sá gi szer ve ze tek, ön kor mány za ti kép vi se lők. 

A Kép vi se lő tes tü let 152/2007.(VI.28.) sz. ha tá ro za tá ban
el ren del te a „Fel sza ba du lás út” „Szent Er zsé bet út”-ra tör -
té nő el ne ve zé sé nek kez de mé nye zé sét és en nek a Hír -
mon dó ban va ló köz zé té tel ét. 

A kép vi se lő tes tü let ha tá ro za tá nak meg fe le lő en ezt a kez -
de mé nye zést már a www.fegyvernek.hu hon la pon meg je -
len tet tük és most köz zé tesszük a Hír mon dó ban is, és
2007. ok tó ber 31-ig vár juk a Tisz telt La ko sok vé le mé nyét, 
hogy tá mo gat nák-e vagy sem ezt a kez de mé nye zést. 

Né hány tud ni va ló a név vál to zás sal kap cso lat ban: 

• A Fel sza ba du lás út ne vé nek vál to zá sá ról dön tés után a 
Pol gár mes te ri Hi va tal ból kap nak ér te sí tést az ut ca la -
kói, hogy a lak cí met iga zo ló kár tyá ju kat ad ják le. Akik -
nek még ré gi tí pu sú iga zol vány ban sze re pel a
lak cím ük, azok nak ab ból ír juk ki a ré git, és ők új lak cí -
met iga zo ló kár tyát kap nak.
A lak cím kár tya cse ré je  in gye nes és hi va tal ból tör -
té nik!

• Akik for gal mi en ge déllyel ren del kez nek, azok a Pol gár -
mes te ri Hi va tal tól ki kért iga zo lás sal tud ják in gye ne sen
a Tö rök szent mik ló si  Ok mány iro dá ban  ki cse rél tet ni az
új cím re szó ló en ge dé lyü ket. Ezt sze mé lye sen kell in -
téz ni ük az érin tet tek nek!

• A vál lal ko zá sok, tár sa sá gok kér je nek iga zo lást a Hi va -
tal tól az ut ca ne vé nek vál toz ta tá sá ról mert csak így fog -
ja in gye ne sen  a Cég bí ró ság mó do sí ta ni az
en ge dé lyü ket.
Ezt sze mé lye sen kell in téz ni ük az érin tet tek nek! 

• Víz mű, E-ON, TIGÁZ szer ző dé sek mó do sí tá sát a Hi va -
tal in té zi.

• Egyéb szer ző dé sek pl.: Ban kok, Biz to sí tók, Nyug díj -
pénz tá rak, Mun ka he lyek ut ca név vál to zás be je len té se
a la kos ság feledata.

-Polgármesteri Hi va tal-

Utcanév változás kezdeményezése
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Az Ön kor mány zat 4/2006. (II.1.) sz. ön kor mány za ti ren -
de le té ben mó do sí tot ta a köz mű fej lesz té si la kos sá gi pá -
lyá za tok ról szó ló ren de le tét, mely ben sza bá lyo zás ra
ke rült a szenny víz há ló zat fej lesz té sé nek be fi ze té se.

A há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás hoz az aláb bi táb lá zat
sze rin ti össze ge ket le het be fi zet ni.

ezer Ft-ban

2007. jú li us 1-december 31-ig 99

2008. ja nu ár 1-június 30-ig 102

2008. jú li us 1-december 31-ig 105

2009. ja nu ár 1-június 30-ig 108

2009. jú li us 1-december 31-ig 111

2010. ja nu ár 1-június 30-ig 114

2010. jú li us 1-december 31-ig 117

2011. ja nu ár 1-június 30-ig 121

2011. jú li us 1-december 31-ig 124

2012. ja nu ár 1-június 30-ig 127

2012. jú li us 1-december 31-ig 131

2013. ja nu ár 1-június 30-ig 134

2013. jú li us 1-december 31-ig 137

2014. ja nu ár 1-június 30-ig 141

2014. jú li us 1-december 31-ig 144

A ked vez mé nyes la kás kassza szer ző dé sek kö té se meg -
szűnt. A hír mon dó meg je le né sé ig egy össze gű fej lesz té si
hoz zá já ru lást 184 fő 16.920.919,- Ft ér ték ben fi ze tett be
el kü lö ní tett szám lá ra, mely össze get az ön kor mány zat le -
kö töt te. 

La kás kassza szer ző dést 1166 fő kö tött. Ezek a szer ző dé -
sek kö zül a nem meg fe le lő tá jé koz ta tás mi att 226 fő föl -
mond ta rész ben azért, mert egy össze gű be fi ze tést
vá lasz tot ta, il let ve töb bek anya gi hely ze te nem tet te le he -
tő vé a rend sze res be fi ze tést (1482 Ft/hó + ban ki költ ség).

Je len leg 940 élő szer ző dés van a la kás kasszá nál. A 940
be fi ze tő 2014-re 220.000.000 Ft-os ön rész nek el éri a
60%-át. A 40% be fi ze té se  biz to sí tott nak lát szik. So kan a
be ru há zás in dí tá sát meg vár ják a be fi ze tés sel. 

To váb bi kér dé se ik kel, il let ve a Fundamenta La kás kassza
szer ző dé sek kel kap cso la tos prob lé má ik ra a Pol gár mes -
te ri Hi va tal 13. szá mú iro dá já ban kap hat fel vi lá go sí tást.

- Adó cso port - 

Tájékoztatás a szennyvízhálózat építésére történő befizetésekről

A pél da kép, a fe le ba rá ti sze re tet hő se Ár pád-há zi Szent
Er zsé bet. Tör té net írás sze rint: 1207-ben szü le tett II. End -
re ma gyar ki rály és a Merániai Gert rúd le ány gyer me ke -
ként. Gyer mek ko rát a Wart bur gi vár ba töl töt te, ott
ne vel ke dett. 1221-ben há zas sá got kö tött IV. La jos tar to -
má nyi gróf fal. Er zsé bet há rom al ka lom mal él het te át az
anya ság örö mét. Val lá sos szel lem ben és el mé lyült sze re -
tet ben élt. Fel jegy zé sek sze rint egész éle tét a ka ri ta tív
szol gá lat jel le mez te. Fér je ko rai ha lá la után az ilyen irá -
nyú te vé keny sé gét ro ko nai rossz né ven vet ték, min den le -
het sé ges dol got el kö vet tek, hogy eb ben a
meg győ ző dé sé ben meg aka dá lyoz zák. Eb ből az idő ből
szár ma zik a ró zsa le gen da, ami kor is a kö té nyé ben lé vő
ke nyér ró zsák ká vál to zott.

Öz vegy sé gé ben szol gá lat nak te kin tett min den jó tet tet,
amit az el eset tek ér de ké ben tu dott ten ni. Vál lal va a szo li -
da ri tást a sze gény sé get a nép pel, er re ál doz ta egész va -
gyo nát.

Fel ku tat ta a sze gé nye ket, me ne dék he lyet ala pí tott az ár -
vák nak, kór há zat a be te gek nek, akik ápo lá sá ban ön fel ál -
do zó mun ká já val erőn felül is részt vett.

Szer ve zett karitásszal akart se gí te ni, min den rá szo ru lón.
1231-ben fi a ta lon meg halt. Négy év vel ha lá la után az
egy ház a szen tek so ra i ba ik tat ta. Tisz te le te és em lé ke év -
szá zad ok óta él és büsz ke ség gel töl ti el a ma gyar em ber
szí vét. 

Élet pél dá ja a ma élő em ber szá má ra is jól utá noz ha tó és
mi nél job ban ese dé kes. Ar ra ta nít ben nün ket, a XXI. Szá -
zad em be rét, hogy az egy más irán ti sze re tet, a meg be -
csü lés, az oda fi gye lés a leg főbb eré nyünk le het.
Nagy lel kű sze re tet re bá to rít min ket. A hit ve si és az anyai
sze re tet fel ső fok ra va ló gya kor lá sá nak pél dá ját mu tat ta
meg.

A kö ve ten dő pél da előt tünk áll. Eré nyei ál tal a ma gyar tör -
té ne lem leg is mer tebb nő alak ja. Élet raj zát szá mos nyelv re 
le for dí tot ták. Temp lo mo kat, ut cá kat, te re ket ne vez tek el
ró la. Több fes tőt, szob rászt, írót ih le tet meg köz tisz te let -
ben ál ló sze mé lyi sé ge, ha zán kon be lül és ha zán kon túl is. 
Eb ben az esz ten dő ben az egy ház szü le té sé nek 800. év -
for du ló já ra ju bi le u mi Szent Er zsé bet évet hir de tett. Or -
szág szer te és kül hon ban is ki ál lí tá sok kal,
kon fe ren ci ák kal em lé kez nek rá. Kö rü löt tünk élők kez de -
mé nye zé se i hez és a Ju bi le u mi év hez kap cso lód va sze -
ret nénk ha a la kó he lyünk is mél tó ké pen részt ven ne a
meg em lé ke zé sek ben.

Tisz te le té re és em lé ké nek adóz va kap cso ló dunk ah hoz
az ön kor mány za ti fel ve tés hez, hogy köz sé günk ben ut cát
ne vez zünk el Szent Er zsé bet ről. Bí zunk ab ban, hogy töb -
ben ha son ló an gon dol kod nak er ről.

Ré gi la tin köz mon dást idéz ve: „A sza vak el száll nak,  a
pél dák von za nak.”

-Már ton Mihályné-
-karitász tag-

Pél da ké pek – ma is él je nek!

Össz kom for tos csa lá di ház 
4 szo bá val, par ko sí tott te lek kel
5,5 mil lió fo rin tos irány áron 

el adó.

Ér dek lőd ni le het:

Fegy ver nek, Tó part út 5. szám
alatt, vagy 30/456-2610

te le fon szá mon

2007. augusztus 15. Fegyverneki Hírmondó 3. oldal

Tá jé koz tat juk a la ko so kat, hogy is me ret len sze mély Dr.
Tóth Ka ta lin I. sz. Kör zet csa lád or vo sa ne vé ben, fel ha tal -
ma zás nél kül ada to kat gyűjt. Az is me ret len tet tes el len el -
já rás in dult.

-Polgármesteri Hi va tal-

Csaló járja a falut

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, te le pü lé sün kön is -
mé tel ten meg je len tek kü lön bö ző ado mány gyűj tők. E te -
vé keny ség hez to vább ra sem já ru lunk hoz zá.

-Polgármesteri Hi va ta li-

Felhívás
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In téz mény,szak fel adat megn. Mű köd. Mű köd. Mű köd. Mű köd. Mű köd. Mű köd. Mű köd. Mű köd. Mű köd. Mű köd. Mű köd.

I. Gon do zá si Köz pont 21682 0 11408 0 0 27253 124 0 0 0 60467

II. Nap kö zi ott ho nos Óvo da 10433 0 61080 0 0 66303 476 0 0 0 138292

III. Or czy An na Ált. Is ko la és
Szakisk. 8407 0 48730 0 0 143192 9734 462 0 0 210525

IV. Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 4685 0 44124 0 0 98057 1567 1208 0 0 149641

V. Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár 5753 0 16806 0 0 8263 96 31 0 0 30949

Önál ló int.össze sen: 50960 0 182148 0 0 343068 11997 1701 0 0 589874

-Halmozódás(szoc.pol.) 0 0 -54849 0 0 0 0 0 0 0 -54849

Önál ló int.hal mo zat lan össz. 50960 0 127299 0 0 343068 11997 1701 0 0 535025

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL 0

A.) Gyer mek élel me zé si Kony ha 147547 0 0 0 0 0 0 197 0 -4000 143744

B.) Fegyverneki Víz mű 87895 2000 3000 -3541 89354

C.) Or vo si ren de lő 4439 20794 6996 32229

D.) CKÖK 0 640 640

Rész ben önál ló int. össze sen: 239881 0 2000 0 0 640 0 23991 0 -545 265967

Pol gár mes te ri Hi va tal 0

01. Park gon do zás 167 0 0 2165 0 0 0 0 0 0 2332

02. Nö vény ter mesz tés 28995 0 0 0 0 0 0 19195 0 -5083 43107

03. Me ző őri te vé keny ség 0 0 0 1857 0 0 0 5200 0 0 7057

04. Köz utak lé te sí té se, fel újí tá sa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05. Köz utak üze mel te té se 0 0 0 3000 6810 0 0 0 0 0 9810

06. In gat lan ke ze lés 1641 6766 0 0 0 0 0 0 0 0 8407

07. Ön kor mány za ti Igaz ga tás 4062 4135 83246 5818 1276 21380 40945 0 10492 38175 209529

08. Víz kár el há rí tás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09. Pi ac, vá sár 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 -1454 246

10. Köz hasz nú fog lal koz ta tás 0 0 14917 0 0 0 0 1260 0 16177

11. Víz há ló zat bő ví tés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Gond nok ság 0 0 2283 0 0 0 0 0 0 0 2283

14. Köz te me tő fenn tar tás 2380 0 0 968 0 0 0 0 0 0 3348

15. Köz vi lá gí tás 0 0 0 8348 7929 0 0 0 0 420 16697

19.Rend sze res pbeli el lá tá sok 0 0 104764 0 0 0 0 0 0 0 104764

20. Ese ti pbeli el lá tá sok 0 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 2900

21. Tel.tisz ta ság - szip pan tás 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

22. Te le pü lé si hul la dék ke ze lés 21984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21984

23. Más ho vá nem so rolt sport te -
vé keny ség. 0 7384 0 0 0 0 0 0 0 0 7384

24. Te met ke zé si szol gál ta tás 8860 0 0 0 0 0 0 0 0 125 8985

25. Más ho vá nem so rolt szol gál ta -
tás 2003 2484 10000 3712 0 0 0 0 0 0 18199

26.Más ho vá nem so rolt hús ér té -
ke sí tés 19200 0 0 0 0 0 0 0 0 -826 18374

29. Rend sze res GYVT 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 141

30. Mun ka nél kü li el lá tá sok 0 0 82290 0 0 0 0 0 0 0 82290

hi tel tör lesz tés 80000 80000

Szak fel ada tok össze sen: 91047 20769 300541 25868 16015 21380 40945 25655 10492 111357 664069

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 381888 20769 429840 25868 16015 365088 52942 51347 10492 110812 1465061

* A ne ga tív ér ték be vé te li több le tet je lent

Tájékoztató a helyi adó és egyéb források tervezett felhasználásáról
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In téz mény fenn tar tó tár su lás Fegy ver nek - Ör mé nyes -
Kuncsorba össze fo gá sá val.
Új fe je zet kez dő dött 2007. jú li us 01-vel a Gon do zá si Köz -
pont éle té ben. Új né ven Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis
Alap szol gál ta tá si Köz pont el ne ve zés sel mű kö dik to vább,
ki e gé szül ve Ör mé nyes és Kuncsorba szo ci á lis in téz mé -
nye i vel.
Hosszú egyez te té sek kel, meg fe le lő mun ká val te li idő szak 
zá rult le 2007. jú li us 01-vel. Fegyvernek-Örményes és
Kuncsorba Kép vi se lő tes tü le te i nek meg ál la po dá sa alap -
ján a ha té ko nyabb szak mai mun ka és a gaz da sá go sabb
mű köd te tés ér de ké ben, kis tér sé gi szin ten in téz mény -
fenn tar tó mikrotársulásban mű kö dik to vább a fegyverneki 
Gon do zá si Köz pont, az örményesi Nap ra for gó Gon do zá -
si Köz pont és a kuncsorbai Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si
Köz pont. Az új lét re ho zott in téz mény Fegy ver nek szék -
hellyel el lát ja a mun kál ta tói, szak mai irá nyí tá si és a gaz -
dál ko dás sal kap cso la tos fel ada to kat. A tár sult
te le pü lé se ken szak mai mun ka vég zé se tör té nik. Az új in -

téz mény jog utód ja az elő ző in téz mény nek, szol gál ta tá sa it 
mind há rom te le pü lé sen az ed di gi meg szo kott mó don biz -
to sít ja az ar ra rá szo ru ló la kos ság nak.
Idős el lá tás ban: ét kez te tést, há zi se gít ség nyúj tást ( há zi
gon do zást) nyújt a szo ci á li san rá szo ru lók ré szé re. Nap -
pa li el lá tást (Idő sek Klub jai) a ma gá nyos, tár sa ság ra vá -
gyó idő sek nek. Azok nak a csa lá dok nak, egyé nek nek akik 
gond ja ik, prob lé má ik meg ol dá sá ban se gít sé get igé nyel -
nek csa lád se gí tő szol gál ta tást nyújt. A gyer me kek vé del -
me ér de ké ben, gyer mek jó lé ti alap el lá tást biz to sít a
ve szé lyez te tett kis ko rú ak szá má ra. Kér jük, akik se gít ség -
re szo rul nak, és ed dig bi za lom mal ke res ték fel az in téz -
ményt, to vább ra is for dul ja nak hoz zánk gond ja ik,
prob lé má ik meg ol dá sá ban. Vár juk önö ket a volt Gon do -
zá si Köz pont te lep he lyén (Idő sek Klub ja i ban) az in téz -
mény szék he lyén ( a volt gyógy szer tár épü le té ben), vagy
az 56/556-025 te le fon szá mon.

-Barta Józsefné-
-Igazgató-

Kistérségi mikro-társulás a szociális ellátásban

Csörghe Ta más ta nár bá csi má so dik éve szer vez úszó -
tan fo lya mot di ák ja i nak. Iz ga tot tan vár tuk a kez dést. Min -
den nap komp pal kel tünk át a Ti szán és ko csi val
ér kez tünk a für dő be. Kő te lek egy kis te le pü lés , 1800 la -
ko sa van. A ter mál víz ad ta le he tő sé get ki hasz nál va épí -
tet tek egy tan me den cét, amit a fel nőt tek és gye re kek
stran do lás ra, ezen kí vül a gye re kek úszás ta nu lás ra hasz -
nál hat nak.
A tan fo lyam a víz zel va ló is mer ke dés sel, a ví zen va ló sik -
lás tech ni ká já nak el sa já tí tá sá val kez dő dött. Majd jött a láb 
és kar tem pó és ezek össze han go lá sá val igye kez tünk
meg ta nul ni úsz ni.
Az ott hon ról ho zott en ni és in ni va ló ha mar el fo gyott, ezt
egé szí tet tük ki jég krém és egyéb fi nom sá gok vá sár lá sá -
val.
Min den nap kö zös já ték kal fe jez tük be a jó han gu la tú mun -
kát, mely be Ta nár bá csi is be kap cso ló dott.  
A nagy me leg el le né re ha mar el telt a tíz nap, szí ve sen jár -
tunk vol na még to vább is.
Nagy iz ga lom mal ké szül tünk a vizs gá ra, szü le ink kö zül is
so kan el jöt tek és meg néz tek ben nün ket. A si ke res meg -
mé ret te tés után ok le ve let is kap tunk.
Te le pü lé sün kön, Fegyverneken nin csen le he tő ség meg -
ta nul ni úsz ni. A kö zel ezer is ko lás és több mint két száz
óvo dás na gyon örül ne an nak, ha ná lunk is ha son ló me -
den ce épül ne. Úgy tud juk a te le pü lés kö ze lé ben  van ter -
mál víz for rás. 
Ha nem is mi le szünk a jö vő úszó baj no kai, de már nem fé -
lünk a víz től, so kat mo zog tunk, ját szot tunk és leg töb bünk
az úszás alap ja it el sa já tí tot ta.
Ta lál koz zunk jö vő re is!

-A fegyverneki di á kok-

Tíz él ményte li nap Kő tel ken

Kö szön jük a la kos ság nak azo kat a fel aján lá so kat (hasz -
nált ru ha, hasz ná la ti esz kö -
zök, já té kok), me lyek kel
se gí tet ték az ar ra rá szo rul -
ta kat. Egy re töb ben ke re sik
fel szol gá la tun kat ügyes ba -
jos prob lé má ik kal, az utób bi 
idő szak ban TIGÁZ, E-ON
szám lák kal kap cso lat ban,
de nyug dí ja zás sal, csa lád -

tá mo ga tás sal, mun ka le he tő sé gek kel kap cso lat ban. A
csa lád gon do zók szo ci á lis se gí tők igye kez nek min den ki -
nek se gí te ni. 

2007. áp ri lis óta új ra mű kö dik a FIP (Fog lal koz ta tá si In for -
má ci ós Pont) az in téz mény be, amely el he lyez ke dé si le -
he tő sé ge ket nyújt interneten a dol goz ni aka rók nak.
Vár juk azo kat, akik va la mi lyen se gít ség re szo rul nak, bi -
za lom mal for dul jon a szol gá lat munkatársaihoz.

-Barta Józsefné-
-igazgató-

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Szán tó föld
ha szon bér lőt

ke re sek 23,7 ha-os 
te rü let re 2008. ja nu ár 
1-től. Hely raj zi szám:
157/2-3, arany ko ro na

ér té ke: 500,01

Dr. Hüvösvölgyi Já nos 
bér be adó, 4027. Deb -
re cen, Egye tem sgt.
18., Tel.: 52/316-504

Né met nyelv ok ta tást
vál la lok. 

Kez dő-ha la dó 
szin ten. 

Mo bil te le fon szá mom 
meg vál to zott. 

Tel.:
06-70/340-6563

Krupa La jos
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Évek óta ked velt nyá ri prog ram ja a nagy cso por tos óvo dá -
sok nak a víz hez szo kta tás, az
úszás alap ja i nak el sa já tí tá sa.
Idén a kis új szál lá si stran don töl töt -
tek jú ni us 18-29-ig 2 he tet a gye re -
kek, na gyon esz té ti kus és
hi gi é ni kus kö rül mé nyek kö zött.
Két fi a tal test ne ve lő ta nár irá nyí tá -
sa mel lett ba rát koz tak a víz zel a
gye re kek.
30 nagy cso por tos ovis ta nul ta
meg a ví zi csil la got, a lég zés és
sik lás tech ni ká ját, a kéz- és láb -
tem pót.
Sok ügyes, jó moz gá sú gyer mek
dol go zott együtt.
Az idő já rás ke gyes volt hoz zánk, hi szen 1 nap ki vé te lé vel
ká ni ku lá ban stran dol hat tunk –ezért is for dí tot tunk nagy fi -
gyel met a gye re kek bő ré nek ápo lá sá ra (nap tej) és a fo -
lya ma tos fo lya dék pót lás ra.
Min den nap játsz hat tak a stran don lé vő ját szó té ren,
meg néz tük az ott ál ló szob ro kat, át men tünk a csó na ká zó
szi get re.

Két ön fe ledt he tet tölt het tek a gye re kek Kis új szál lá son, hi -
szen já té kos mó don, fo ko za to san
is mer ked het tek meg az úszás sal.
Az utol só na pon a szü lők is meg te -
kint het ték, hogy mennyit fej lő dött
gyer me kük moz gá sa a víz ben. Ek -
kor kap ták meg a gye re kek név re
szó ló an az ok le ve lü ket, ame lyen
azt ér té kel ték, ami ben a leg job bak 
vol tak (sik lás, kar-láb tem pó, stb.)
A prog ram si ke ré hez a szü lői be fi -
ze té sek mel lett Fegy ver nek Nagy -
köz ség Ön kor mány za ta
100.000.-Ft-al, Fegy ver nek La -
kos sá gá nak Egész sé ges és Biz -
ton sá gos Éle té ért Ala pít vány

80.000.-Ft-al já rult hoz zá.
Na gyon gyor san el telt ez a két hét, a gye re kek nem csak
bar náb bak, de bát rab bak is let tek a víz ben.
Jö vő re ta lál ko zunk Kis új szál lás!

-Kó ró di né Ekker Jú lia-
-tag óvo da ve ze tő-

Hurrá úszunk!

En ged jék meg, hogy be szá mol jak ar ról a szá munk ra
öröm te li ese mény ről, hogy im már ha gyo má nya van a hat
év vel ez előt ti kez de mé nye zé sünk nek, a Szapárfalui óvo -
dá sok nyá ri tá bo roz ta tá sá nak.
A 18 kis gyer mek  a tá bor ban az élet ko ruk nak és ér dek lő -
dé sük nek meg fe le lő sza bad idős prog ra mok ban vett
részt.
Töb bek kö zött sort ke rí tet tünk a stran do lás ra, ahol a meg -
szer zett úszás tu do má nyu kat to vább gya ko rol hat ták. A
víz, a moz gás, so kat je len tett szá muk ra.
Majd egy cso dá la tos és tar tal mas na pot töl töt tünk el a
Szol no ki Va das park ban, ahol bi o ló gus ta nár ve ze té sé vel
is mer ked tek meg a gye re kek a ma guk fej lett sé gi szint jén
a ter mé szet mil lió cso dá i val, já té kos kí sér le tek ak tív részt -

ve vői le het tek. Az er dő ke rü lő sé ta ko csi zás min den kit iz -
ga lom mal töl tött el. Ezen te vé keny sé gek ál tal sok ér de kes 
ta pasz ta la tot gyűj töt tek, szo ci á lis ér zé keny sé gük fej lő -
dött. In du lás előtt le he tő sé günk adó dott ját sza ni egy Eu -
ró pai Uni ós elő írá sok nak meg fe le lő ját szó té ren, ami iga zi
já ték-pa ra di csom volt szá muk ra.
El ju tot tunk a Nagy kö rűi Táj ház ba is, ahol sok fé le kéz mű -
ves fog lal koz ta tás várt ben nün ket, ter mé szet kö ze li kör -
nye zet ben.
A Ti sza part élet te re és a kom pon va ló át ke lés él mé nye
tet te fe lejt he tet len né a na pot.
Esős idő já rás kor meg néz tük a Shrek 3 c. fil met a szol no ki
Pláza mo zi ban , a gyer me kek nagy örö mé re.
Így telt el az idei tá bo runk vi dá man, ugyan ak kor hasz no -
san. A gye re kek, pe da gó gu sok egy aránt sok szép él -
ménnyel gaz da god hat tak.
Kö szö net ezért a szü lők nek és a tá mo ga tók nak.
A szü lői hoz zá já ru lás mel lett a Fegy ver nek Biz ton sá gos
és Egész sé ges Kör nye ze té ért Ala pít vány tól ka pott
50.000.-Ft, va la mint az Arany ág Ala pít vány pá lyá za tán
nyert 44.000.-Ft is a tá bor si ke rét szol gál ta.
Sze ret nénk, ha a kö vet ke ző nyá ron is to vább tud nánk
foly tat ni a gyer me kek és a szü lők ál tal is el is mert jó ha -
gyo mányt. Min den gyer mek nek to váb bi szép nya rat, jó
pi he nést kí vá nok.

-Márton Mihályné-
-óvodapedagógus-

Tá bo roz tak az óvo dá sok !

SZEREZZEN
JOGOSÍTVÁNYT!

HORVÁTH BÉLA 
szak ok ta tó 

(ATI SZOLNOK) 
fo lya ma to san szer vez

sze mély gép ko csi, 
mo tor ve ze tő tan fo lya mot 

FEGYVERNEKEN 
az Or czy A. Ált. Is ko la és 

Szak is ko lá ban 
(volt tűz ol tó szer tár).

RÉSZLETFIZETÉSRE
VAN LEHETŐSÉG!

Ér dek lőd jön,
je lent kez zen!

06/30-273-3507

Kõ mû ves,
bur ko ló mun kát

vál la lunk.
Tel.:

06-70/931-0833
56/480-180
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folytatás az első oldalról

A Tiszapüspökiben zaj ló nép ze nei ta lál ko zó, a
Szentmiklós Na pok, az Abádszalóki Nyár prog ram ja ál -
lan dó fel lé pői a fegyverneki elő adók. Itt ké szül tek a ké -
pek.

Si ke rük min dig óri á si, így most is.

A kö zel jö vő ben au gusz tus 18-án a szlo vá ki ai
Fegyverneken, 19-én az örményesi Fa lu na pon, szep -
tem ber 14-én a bu da pes ti Fé szek Mű vész klub ban és
szep tem ber 29-én a kar ca gi Kó rus ta lál ko zón lát ha tó ak
fegyverneki elő adók. 

Sok si kert kí vá nok ne kik!
-Tű he gyi Ju li an na-

Falunapokon, Abádszalóki Nyár programjában,
Szentmiklós Napokon …
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Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik sze re tett ha lot tunk

Golyha Jó zsef
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

ko szo rút he lyez tek, gyá szunk ban osz toz tak.

A Gyá szo ló Csa lád

A Hír mon dó 2007. feb ru á ri szá má ban ol vas tam, Dr. Kiss
Györgyné írá sát az is me ret len ka to na sír já ról. Annyi ra
meg ha tott ez a tör té net, hogy tol lat fog tam és ír tam ró la
egy ver set.

 Is me ret len
 
 Cson ka-tor nyi te me tő ben
 A sí rok közt egy fej fa áll,
 Is me ret len ka to náé
 Kit csa lád ja nem ke res már.
 
 Fej fá já ra nincs név ír va
 Fe le dés kö dé be me rült,
 Nem is mer te őt itt sen ki
 Mi kor te me tőnk be ke rült.
 
 Va la ki rég vár ta ha za,
 Ta lán sze re tő test vé re
 Vagy egy sze rel mes le ány ka
 Ki hez nem ért el le ve le.
 
 Hogy ki volt ő va ló já ban,
 Jó len ne egy szer meg tud ni,
 Ak kor a rá vá ró csa lád
 Vég re meg tud na nyu god ni.
 
 Egy is me ret len nyug szik itt
 Hir de ti a kis réz táb la,
 Még is friss vi rág mu tat ja
 Van még ki gon dol re á ja.
 

-Szerémi Ni ko let ta-

Ismeretlen
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„Meg kell ta nul nunk vá gya koz ni azu tán, ami a mi énk „
                        Simone Weil

Töb bek kö zött A DOMB üze ne te . . . cí mű ver sé vel mu tat -
ko zott be Mé szá ros Il di kó Szán tó don. (Ez a domb a
fegyverneki Kálvári Domb)
Iro dal mi Rá dió nyá ri tá bort szer ve zett 2007. jú li us 7.-13.
kö zött, ahol fel ol va só es ték, szer zői be mu tat ko zá sok,
könyv be mu ta tók, iro dal mi já té kok sze re pel tek.
Ég és föld  es ti nyil vá nos prog ram ke re té ben – me lyet a
Rév Csár dá ban ren dez tek – Dé nes Mó ni ka, Kunt An na,
Fister Vi vi en, Ju hász Pé ter, Kossárik Nán dor, Ud var he lyi
Ist ván tar tot tak könyv be mu ta tót.
Gra tu lá lunk és to váb bi szép al ko tói mun kát kí vá nunk.

-Dr Kiss Györgyné-

 A DOMB üze ne te…
 
 Domb ol da lon fúj-ki ált a szél: Hí vo gat
 Min den ség idő ben Te rem tő Aka rat
 Erőt iz zad a domb egé szé nek kér ge
 Van alá za ta, - ere je és ke gyel me
 
 Alig járt ös vény kanyara ve zet oda
 Ke reszt jét tá vo li aká cos ta kar ja
 Te te jé re men ni oly ne héz, - de si ess!!
 Szól majd szí ved ben a sü völ tő csend: ve zess!
 
 A Domb te tőn nem hul lik ar cod ra könny csepp,
 A pi he nő szív is azt üze ni: sze ress
 Egy kis hely a vi lág ban, hol megpihenel,
 S ahol a tü csök is – csak Ne ked ci ri pel!
 
 E hely ke zed be ad ja té pett sor so dat
 Csak szo rítsd, fog jad őt, s bízd lel ké re ma gad
 Vi ze olt ja az olt ha tat lan szom ja dat
 Tisz tás nak hi te meg újul ni hí vo gat
 
 Űzi fáj dal ma dat gyó gyí tó ere je
 És fényt kap az em be rek szen ve dő lel ke
 A szí ved ben rej lő fé lel met le győ zi,
 A MINDENSÉG, - a LÉT hang ja it ze né li.
 

-Mé szá ros Il di kó-
(Fegyverneki Kál vá ria Domb ról)

Át lép tük me gye ha tá run kat?!

A Fegy ver nek Mű velt If jú sá -
gá ért Ala pít vány Ku ra tó ri u ma
fel hív ja az egytemen, illatve a
fő is ko lán ta nu ló fegyverneki
fi a ta lok fi gyel mét, hogy a
2007/2008-as tan év ben is le -
he tő sé get biz to sít egy sze ri
anya gi tá mo ga tás ra, a ki írás
fel tét ele i nek meg fe le lő hall -
ga tók ré szé re.

A tá mo ga tás fel té te le:
• ér vé nyes is ko la lá to ga tá si

iga zo lás
• 3,51 át lag fe let ti ered mény

(érett sé gi bi zo nyít vány vagy le zárt in dex fény má so la ta)
• szü lő, szü lők ke re se ti iga zo lá sa

• ké re lem rö vid in dok lá sa

A ké rel me ket 2007. ok tó ber 18-ig az aláb bi cím re kér jük
el jut tat ni: Kindert Fe renc Fegy ver nek, Ba csó B. u. 1/a.

Ez úton sze ret nénk fel hív ni a pá lyá zók fi gyel mét, hogy a
tá mo ga tá sok je len tős ré szét a mun ka vál la lók jö ve de lem -
adó já nak 1%-os tá mo ga tá sá ból tud juk biz to sí ta ni, amit az 
APEH csak év vé gén utal át, így a be is ko lá zá s idő sza ká -
ban jo gos nak igé nyelt tá mo ga tá so kat csak kés ve tud juk
át utal ni, vár ha tó an de cem ber ben.

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

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

Ku ra tó ri u má nak Elöke-

Felhívás egyetemi, főiskolai tanulókhoz



Öröm mel szá mo lok be ar ról, hogy a 2007. év ben a tag lét -
szá munk 140 fő vel emel ke dett. Je len leg 443-an vál tot tak
ná lunk hor gász en ge délyt.
Ez egy részt an nak kö szön he tő, hogy a hor gá sza ink meg
van nak elé ged ve a
Fegyverneki Víz mű hal te le -
pí té se i vel, ami re min den al -
ka lom mal meg hív ják az
egye sü let kép vi se lő jét és
mi ele get te szünk a meg hí -
vás nak. Utol já ra jú li us ban
te le pí tet tek 36 q ho rog érett
pon tyot az Al só ré ti Holt-Ti -
szá ba. A kö vet ke ző te le pí -
tés szep tem ber de re kán
vár ha tó. Ar ra ké rek min den
hor gász tár sa mat, hogy be -
csül je meg a be le tett ha lat,
tart sa be a mennyi sé gi és
mé ret kor lá to zást. Ha va la ki
ki fog ta a meg en ge dett
mennyi sé get, nem ad hat ja át az efö lött fo gott ha lat a hor -
gász tár sá nak.
Aki mé re ten alu li ha lat fog, kí mé le te sen en ged je vissza a
víz be. Hisz a hor gász idény nem egy hét ből áll. A hor gá -
szok el fo gad ták és jó nak tart ják, hogy a te le pí tés után pár
na pig nem le het hor gász ni.
De még min dig van nak olyan hor gá szok, akik ve sze ked -
nek a hor gász he lyen, pe dig fog lalt hely nincs. Ezt tu do -
má sul kell ven ni. Min den ki ott etet, ahol akar, de a
hely fog la lás ér ke zé si sor rend ben tör té nik.
Ké rek min den hor gász tár sa mat, hogy a hor gász eti ka sza -
bá lya it tart sák be. Ezek dur va meg sér té sé ért az egye sü let 
fe gyel mi el já rást is le foly tat hat.
A köz gyű lés ha tá ro za ta ér tel mé ben a ve ze tő ség ki szűr -
he ti azo kat a sze mé lye ket és meg szün tet he ti a tag sá gu -
kat, akik nem tart ják be a hor gá szat sza bá lya it.
Egye sü le tünk ben a lét szám emel ke dés má sik oka, hogy a
hor gá szok ér té ke lik azt a tö rő dést, amit az egye sü let től
kap nak (ver se nyek, ve tél ke dő, film ve tí tés, ér dek kép vi se -

let, stb) . Fegy ver nek és a kör nyék be li te le pü lé se ken kí vül 
jön nek hoz zánk Pi lis ről, Bu da pest ről, és az or szág töb bi
ré szé ről is. Fegy ver nek hon lap ján bár ki ol vas hat a holt ág
ad ta hor gász le he tő ség ről és az idén egy re több hor gász -

tu ris ta je le nik meg köz sé -
günk ben. De saj nos van
olyan sze mély, aki fél re tá jé -
koz tat ja őket. Ez úton is sze -
ret ném fel hív ni a fi gyel met,
hogy egye sü le tünk nél a
fegyverneki holt ág mel lett a
Ti sza-tó ra és a Ha lász Kft.
vi ze i re is le het na pi je gyet
vál ta ni. A fel me rült igény
mi att au gusz tus tól az
ÁFÉSZ Min de nes bolt já ban 
is kap ha tók lesz nek.
Sze ret ném kér ni a gye rek -
hor gá sza in kat, hogy ta nul -
má nyoz zák a fo gá si
nap ló ban és az ál la mi jegy -

ben le ír ta kat, mert ezek ből az is me re tek ből szep tem ber -
ben szá muk ra hor gász ve tél ke dőt ren de zünk. A
meg hí vó ban a pon tos idő pon tot meg fog juk  ír ni. A ve tél -
ke dő for má ja hor gász TOTO. Mi vel ér té kes dí ja kat, hor -
gász esz kö zö ket le het nyer ni, ér de mes jól fel ké szül ni.
Az egye sü let őszi hor gász ver se nyét  ok tó ber 14-én ren -
de zi tag jai ré szé re. A hely szín most is a fegyverneki 2-es
holt ág lesz. A rész le tek ről min den kit a meg hí vón ke resz -
tül ér te sí tünk. Elő re ké rem a ver se nyez ni szán dé ko zó kat,
hogy csak olya nok jöj je nek a hor gász ver seny re, akik a
ren dez vény hez il lő en tud nak vi sel ked ni. Hi szen ide min -
den ki ki kap cso lód ni jön, pi hen ni sze ret ne és jól érez ni
ma gát. Egy jót ver se nyez ni és ta lán nyer ni is. A pisz ká ló -
dás ra sem mi szük ség nincs.
Egye sü le tünk ve ze tő sé ge jú ni us vé gén résztvett a Vi rág -
zó Ti sza Nap ján, amit so kan po zi tí van ér té kel tek.
A nyár hát ra le vő ré szé ben jó fo gást kí vá nok.

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

Ha tal mas amúr fo gá sá ról
ér ke zett be je len tés Bá lint
Zol tán ceg lé di hor gász tól.

Bá lint Zol tán be szá mo ló ja:
- 2007. 07. 16-án 11 óra kor 
ba rá ti tár sa ság gal ér kez -
tünk a fegyverneki Al só ré ti
Holt-Ti sza 4-es tó egy sé -
gé hez. Ter ve ink alap ján
több na pot hor gá szat tal
sze ret tünk vol na el töl te ni a
víz par ton. A ki cso ma go lás
után kb. dél táj ban fog lal -
tuk el hor gász ál lá sa in kat
re mény ked ve ab ban, hogy 
nem vá rat so kat ma gá ra
az el ső szá ko lás.

Min den bi za ko dá sa in kat
fe lül múl va es te 9 óra kor, a
ka pás jel ző vi sí tó hang já ra
let tem fi gyel mes. Az
akasz tást kö ve tő en már
érez tem, hogy nem min -
den na pi el len fél lel ho zott
össze a sors. A 40 per ces

fá rasz tás után a ba rá ta im se gít sé gé vel si ke rült meg szá -
kol ni a ter me tes amúrt, amely a ké sőb bi mé rés alap ján
19,35 kg sú lyú volt. Bár fog tam már tíz ki ló fe let ti
amúrokat, nyu god tan ki je lent he tem, ez éle tem fo gá sa.

A kész sé gem 0.25-ös fo nott zsi nór ral, 1/0-ás ho rog gal
volt sze rel ve. Csa li ként két szem fű zött ku ko ri cát hasz nál -
tam.

Gratulálunk a szép fogáshoz. Reméljük egy re több ilyen
eredményről számolhatunk majd be.

-Faragó Zsolt-

Óriási amúr a 4-es tóegységből
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Az is ko lai szü net ben sem hagy tuk magukra fi a tal fo cis tá -
in kat. El ső al ka lom mal ren dez tünk fo ci tá bort. A gye re kek
két kor cso port ban egy-egy he -
tet töl töt tek el a sport pá lyán
na pi két edzés sel. A fog la lko -
zá so kat né gyen ve zet tük. Az
el ső hé ten a 11-12 éves srá -
cok nak Fa ra gó Zsolt és
Csörghe Ta más ve zé nyel ték a
tré nin ge ket, majd a má so dik
hé ten Fa ra gó At ti la és
Náhóczki Sán dor fel ügyel te
őket. Az edzé sek kö zött kü lön -
bö ző szó ra koz ta tó prog ra mok -
kal ked ves ked tünk ne kik. Volt
vi de ó zás, bé ka va dá szat, - mi -
e lőtt a ter mé szet vé dők le tá -
mad ná nak, pa pír bé ká kat
kel lett meg ke res ni ük az If jú sá -

gi park te rü le tén -  szám há bo rúz tak, Ani kó vé dő nő az
egész sé ges táp lál ko zás ra hív ta fel a fi gyel met elő adá sá -

val, a Gon do zá si köz pont se -
gít sé gé vel pa pír ból
ragasztottunk fo ci lab dát. A
fog la ko zá sok kö zöt ti idő ben
együtt sé tál tunk az Ét te re mig,
ahol min den nap fi nom ebé det
kap tunk. Re mél jük jól érez ték
ma gu kat a gye re kek akik részt
vet tek a tá bor ban! Szak mai
szem pont ból is hasz nos volt
ez a tá bor, hi szen a tré nin gek
egy más ra épül tek, me lyek elő -
re lé pést hoz tak mind, a gye re -
kek hoz zá ál lá sá ban, mind
pe dig a já ték rend szer ben. 

-Faragó Zsolt-

Focitábor a Sportpályán

Na po kon be lül el kez dő dik a Me gyei I. osz tály
2007/2008-as idé nye. Köz sé günk lab da rú gó csa pa ta a
ta va lyi nál sok kal jobb ered mé nyek ben bí zik. Bíz ta tó je lek
mu tat koz tak a fel ké szü lés so rán, hi szen az edző mér kő -
zé sek al kal má val, jó, erő től duz za dó já ték kal ruk kol tak elő 
a fi úk. Az el ső iga zi pró ba a ha gyo má nyos Ti sza-tó ku pa
volt Abádszalókon. A cso port mér kő zé sek al kal má val 3-1
arány ban bi zo nyul tunk jobb nak cso port bé li el len fe lünk nél 
a Nagyivánnál, míg a tar ta lé kos Ti sza fü re det 1-0-ra ver -
tük. Cso port el ső ként vár hat tuk a foly ta tást, ahol a há zi -
gaz da Abádszalók el len kel lett pá lyá ra lép nünk. Saj nos
már az ele jén két gyors gólt kap tunk, s vé gig fu tot tunk az
ered mény után. Hi á ba si ke rült szé pí te nünk az egyen lí tés -
re már nem ma radt idő. A bronz mér kő zé sen, gól nél kü li
dön tet lent ér tünk el Tiszalök csa pa ta el len, majd a ti zen -
egyes pár baj ban jobb nak bi zo nyul tunk el len fe lünk nél s
így a do bo gó har ma dik fo ká ra áll hat tunk.
Ké sőbb fo gad tuk ha zai pá lyán Törökszentmiklóst, akik el -
len egy gól zá po ros mér kő zé sen 5-4-es győ zel met arat -
tunk, majd el lá to ga tott Fegyvernekre az NB III-ból
vissza lé pő Me ző túr is. Nos ők sem jár tak job ban, hi szen
míg csa pa tunk hat szor is ered mé nyes volt, ad dig ők csak
egy szer tud ták be ven ni ka pun kat. 
Az edző mér kő zé se ken meg mu tat ko zott, hogy az új iga -
zo lá sok kal erő söd ni lát szik csa pa tunk. Papp La jos a
Besenyszögiek me zét cse ré li zöld-fe hér re, míg Kor pás
Ist ván Nagy kő rös ről tért ha za szü lő fa lu já ba. Csortos Jó -
zsef achilles mű té ten esett át, gyógy ulá sa ese tén ve le a
kö zép pá lya erő söd het. 
Mi vel eb ben az év ben 18 csa pat sze re pel majd a baj nok -
ság ban így ki csit el to ló dik a sze zon zá rás, hi szen még de -
cem ber ben is pá lyá ra kell majd lép nünk, ha az idő já rás
ke gye i be fo gad ja a lab da rú gó kat.
If jú sá gi csa pa tunk is gőz erő vel ké szül a rajt ra. Nagy ré -
szük már a fel nőtt ke ret tel ké szül, de a töb bi ek is iz zad -
ság gal te li na po kon van nak túl. Edző mér kő zé sen is
sze re pel tek, még pe dig ha zai pá lyán a Me gyei II. osz tá lyú
Tiszabura el len lép tek pá lyá ra, ahol 3-1-es ve re sé get
szen ved tek, de 30 perc ere jé ig a Me gyei II él csa pa tá val a
Ken de res sel is meccselhettek, akik el len na gyon jól bír ták 
erő vel és gól nél kü li dön tet len re vé gez tek.
Kis sé át ala kult az edzői kar. A fel nőtt és ifi csa pa tot to -
vább ra is Fa ra gó At ti la irá nyít ja, a ser dü lő ket ezen túl Ba -
logh Gá bor, az U-13- asokkal Fa ra gó Zsolt fog la ko zik,
míg a leg ki seb be ket Náhóczki Sán dor pal lé roz za.

En nek kö szön he tő en he ten te több edzé sen is részt ve -
het nek fi a tal ja ink.

Őszi me net rend
• 2007.08.18. szom bat Fegyvernek-Besenyszög
• 2007.08.25. szom bat Mezőtúr-Fegyvernek
• 2007.09.01. szom bat Fegyvernek-Kunmadaras
• 2007.09.09. va sár nap Jánoshida-Fegyvernek
• 2007.09.15. szom bat Fegy ver nek-Kar cag
• 2007.09.22. szom bat Kunszetmárton-Fegyvernek
• 2007.09.29. szom bat Fegyvernek-Újszász
• 2007.10.06. szom bat Törökszentmiklós-Fegyvernek
• 2007.10.13. szom bat Fegyvernek-Nagyiván
• 2007.10.20. szom bat Fegyvernek-Jászfényszaru
• 2007.10.28. va sár nap Jászárokszállás-Fegyvernek
• 2007.11.03. szom bat Fegyvernek-Kunhegyes
• 2007.11.11. va sár nap Jászladány-Fegyvernek
• 2007.11.17. szom bat Fegyvernek-Tiszaszentimre
• 2007.11.24. szom bat Abádszalók-Fegyvernek
• 2007.11.01. szom bat Fegyvernek-Túrkeve
• 2007.12.09. va sár nap Jászkisér-Fegyvernek

Az  if jú sá gi mér kő zé sek a fel nőtt ta lál ko zók előtt 2 órá val
ke rül nek meg ren de zés re. Vár juk szur ko ló in kat.

-Fa ra gó Zsolt-

Elindul a szezon

10. oldal Fegyverneki Hírmondó 2007. augusztus 15.

Sörgősen el adó!

Hrsz.: 029/12 szán tó föld 3,0516 ha,
74 Ak ér té kű.

Ér dek lőd ni : 06-20/326-4407 vagy 
a 06-46/351-641-es te le fon szá mon.

A fegyverneki Bú csú és Bú csú vá sár nap ja
2007. ok tó ber 21.

Búcsúvásár



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 el le ni kö te le ző ol -
tá sa 2007. 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 03-án 8-12-ig

Volt pi ac tér
(Do bó tér) szep tem ber 04-én 14-18-ig

Hu nya di út- Or go na út sa rok szep tem ber 05-én 8-12-ig

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

Szapárfalu Klub könyv tár
ud va rán szep tem ber 07-én 14-18-ig

Dó zsa Gy. út – Liszt F. út
sa rok szep tem ber 10-én 8-12-ig

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

PÓTOLTÁS:

Volt pi ac tér
(Do bó tér) szep tem ber 19-én 8-12-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 ebtulajdonosokat 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 ebtulajdonosokat.

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-
-hatósági ál lat or vos-

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 lom ta la ní tás ra 2007.
au gusz tus 28. nap já tól au gusz tus 31. nap já ig ke rül sor, az 
aláb bi fel osz tás ban.

I. kör zet 2007. au gusz tus 28. (kedd)

II. kör zet 2007. au gusz tus 29. (szer da)

III. kör zet 2007. au gusz tus 30. (csü tör tök)

IV. kör zet 2007. au gusz tus 31. (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 az al kal mi -
lag kép ző dött vagy fel hal mo zó dott te le pü lé si szi lárd

hul la dék, amely mé re te, mennyi sé ge, össze té te le
mi att nem he lyez he 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.

  
-Polgármesteri Hi va tal-

Lomtalanítás

Ér te sít jük Fegy ver nek Nagy köz ség la kos sá gát, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Hetényi Gé za
Kórház-Rendelőintézet Tü dő gon do zó In té ze te a fer tő ző
be teg sé gek és jár vá nyok meg elő zé se ér de ké ben szük sé -
ges jár vány ügyi in téz ke dé sek ről szó ló 18/1998.(VI.03.)
NM ren de let 19. §-a alap ján 2007. au gusz tus 21 és szep -
tem ber 6. kö zött a Mű ve lő dé si Ház ban idő sza kos tü dő -
szű rő vizs gá la tot tart, 14 éves kor tól a vég ső kor ha tá rig.

Szű ré si idő naponta:

HÉTFŐ 1200 - 1700

KEDD   800 - 1300

SZERDA 1200 - 1700

CSÜTÖRTÖK   800 - 1300

PÉNTEK   800 - 1300

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei In té ze te 885-3/2007. szá -
mú ha tá ro za tá val is mét el ren del te a 30 éves és en nél idő -
sebb la ko sok kö te le ző szűrését.

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy amennyi ben a szű ré sen 
nem je le nik meg és el ma ra dá sát nem iga zol ja, úgy a
18/1998. (VI.03.) NM ren de let ér tel mé ben sza bály sér tést

kö vet el, és az egyes sza bály sér té sek ről szó ló 218/1999.
(XII.28.) Kor mány ren de let 102. §. (1) be kez dés a./ pont ja
alap ján 60.000.- Ft-ig ter je dő pénz bír ság gal sújt ha tó.

Az ál lam pol gár ok név re szó ló ér te sí tést nem kapnak.

Fon tos tudnivalók:
• TAJ kár tya nél kül a szű rés el vég zé sé re nincs le he tő -

ség.
• Sze mély azo no sí tó iga zol ványt és a TAJ szá mot tar tal -

ma zó be teg kár tyát vi gye ma gá val.
• Kér jük, hogy azok a la ko sok is je len je nek meg a szű rő -

vizs gá la ton, akik tá vol dol goz nak.
• A szű rő vizs gá lat alól men te sül nek azok a sze mé lyek,

akik egy éven be lül ilyen vizs gá la ton IGAZOLTAN részt 
vet tek, il le tő leg a tü dő gon do zó in té zet ben gyógy ke ze -
lés alatt áll nak.

Akik nek hoz zá tar to zó juk meg halt, fek vő be teg, já ró kép te -
len, ter hes, kór ház ban van, kül föld ön vagy ide ig le ne sen
tá vol tar tóz ko dik, kö te les azt a szű rés he lyén be je len te ni,
il let ve iga zol ni.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Tüdőszűrés
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A há rom na pos ren dez vény re
idén jú li us 22-24. kö zött ke rült
sor a te le pü lé sen. Már pén te -
ken es te kez de tét vet te a má ra
már az egész kis tér sé get meg -
moz ga tó mu lat ság. A pén tek a
fi a ta lok nap ja volt, hi szen a he -
lyi zenekarok (SWAY,
ZUHATAG, DOGS) lép tek
szín pad ra. A haj na lig tar tó
kon cer tek re ren ge te gen lá to -
gat tak le a Holt-Ti sza part ra. A
szom ba ti nap a leg ki seb bek I.
Vi rág zó Ti sza Ku pa meg hí vá -
sos kis pá lyás lab da rú gó tor ná -

já val kez dő dött. Az idő já rás is ke gye i be fo gad ta a
lab da rú gó pa lán tá kat, így ez a re mek tor na úgy mond be -
me le gí tő je volt az es ti fel vo nu lás nak, mely a Do bó-tér ről
in dult. Itt a kí ván csis ko dók előbb a gö döl lői Ma gyar Dá -
ma lo vas Egye sü let két tag já nak be mu ta tó ját te kint het ték
meg. A múlt szá za di ru há ba öl tö zött höl gyek - a kor nak
meg fe le lő - női nye reg ben ül tek és úgy ve zet ték négy lá bú
tán co sa i kat.
A be mu ta tót kö ve tő en út já ra in dult a “tán cos-me net”. A

me net élén a leg ki sebb
gyer me kek áll tak majd fo -
ko za to san az öre gebb kor -
osz tály cso port jai so ra-
koztak fel, hogy ze ne szó
mel lett, tán col va te gyék
meg a kb. egy ki lo mé te res
utat a ren dez vény köz -
pont já ig. A Holt-Ti sza par -
ton fel ál lí tott színpadon a
két Fegy ver nek pol gár -
mes te rei kö szön töt ték a
ven dé ge ket, me lyet a he lyi
hor gá szok im már ha gyo -
má nyos csó na kos fák lyás
fel vo nu lá sa kö vet tett. A es -
te fo lya mán fel lép tek a he -
lyi mű vé sze ti egye sü le tek

tán co sai, ci te rá sai, énekescsoportjai. A mű vé sze ti be mu -
ta tó kat bál kö vet te, me lyen bár ki ké nye-ked ve sze rint rop -
hat ta a tán cot. 
Va sár nap már ko ra reg gel meg kez dőd tek a prog ra mok.  A 
sport pá lyán if jú sá gi és fel nőtt kis pá lyás lab da rú gó ku pán,
ké zi lab da ku pán, 33-azá son, ti zen egyes rú gá son és
egyéb sport ver se nye ken ve het tek rész az ér dek lő dők.
Ez zel pár hu za mo san a szín pa don is zaj lot tak az ese mé -
nyek. A he lyi cso por tok mel lett a Ga ram men ti Fegy ver -
nek éne kes cso port jai is fel lép tek nagy si kert arat va.
A gye re kek fa ze kas ko ron go zás sal, rajz ver sennyel, né pi
já té kok ké szí té sé vel, gyöngy fű zés sel fog la la tos kod hat -
tak. Lát hat tak szal ma fo nást, ré gi ha lász szer szá mo kat,
fegy ver ko vá csot, ko sár fo nást, ha lász há ló szö vést. Mind -
ezek mel lett volt tűz ol tá si be mu ta tó, sé ta re pü lés, gra fo ló -
gus, kár tya jós lás, aszt ro ló gus, hen na fes tő,
smink ta nács adó, óri ás sakk, sé ta ko csi ká zás, sár kány -
ere ge tés, az idő seb bek nek vér nyo más mé rés, no és per -
sze szép szám mal az el ma rad ha tat lan vá sá ro zók.
A fák ár nyé ká ban pe dig jónéhányan fő zés re is ad ták a fe -
jü ket. Több hely ről is ínycsiklandozó il la tok ter jeng tek a
vá sá ri for ga tag ban. 
A vé gén pe dig lás suk az ered mé nye ket:
Vi rág zó Ti sza Gyer mek Ku pa
96-97-es kor osz tály
 I. hely: Szol no ki MÁV FC

 II. hely: Tiszabura
 III. hely: Törökszentmiklós
 IV. hely: Fegy ver nek 
98-99-es kor osz tály
 I. hely: Tiszabura
 II. hely: Szol no ki MÁV FC
 III. hely: Törökszentmiklós
 IV. hely: Fegy ver nek 
 If jú sá gi Ku pa
 I. hely Bar ce lo na
 II. hely FTC
 Gól ki rály: Szász Kár oly

Vi rág zó Ti sza Ku pa
 I. hely: Ga lak ti ku sok
 II. hely: Fa pu ma
 III. hely: Dinamo Drinica
 Gól ki rály: Tukarcs Gá bor

Ké zi lab da
 I. hely: Két bal ke ze sek
 II. hely: Lúzer FC
 III. hely: Kézis Csa jok

Fő ző ver seny
 I. hely: Nikodem-

            Horváth-Vincze Trió
 II. hely: Jó ga Klub
 III. hely: Buk ta Duó

Rajz ver seny
 I. hely: Náhóczki Hen ri et ta
 II. hely: Czifra Bá lint
 III. hely: Sző ke Má té

 Kü lön díj: Huber Da ni ka
33-azás
 I. hely: Tichy-Rács Ist ván
 II. hely: Tichy-Rács Alex
 III. hely: Hermann At ti la
Vi rág zó Ti sza
rejt vény sor so lás
 Czifra Etel ka
 Hor váth Ist ván
 Gulyásné Sán ta Eri ka

-Faragó Zsolt-

Virágzó Tisza Napja 2007

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

Fe le lős ki adó: Buzás Istvánné, kör jegy zői fel ada to kat el lá tó jegyző

Fő szer kesz tő: Bognár No é mi

Tör de lő szer kesz tő: Fa ra gó Zsolt

2007. évi lap zár ta idő pont jai: ok tó ber 1. 12 óra, no vem ber 26. 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 2.700 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.

12. oldal Fegyverneki Hírmondó 2007. augusztus 15.

mailto:mszervez@fegyvernek.hu

