
Jól pá lyá zott a Sport egye sü let
A sport tal össze füg gõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló
2010. évi LXXXIII. tör vény el fo ga dá sá val a 2010. má jus kö -
ze pén meg ala kult új Or szág gyû lés meg ala poz ta a ma gyar
sport fi nan szí ro zás rend sze ré nek át ala kí tá sát, meg újí tá sát,
meg nyit va ez zel új, az el múlt év ti ze dek ben ki ak ná zat lan for -
rá sok be vo ná sá nak lehetõségét a magyar sport fejlesztése
érdekében

A tör vény el fo ga dá sá val a lát vány-csa pat spor tot (lab da rú -
gás, ké zi lab da, ko sár lab da, ví zi lab da, jég ko rong) tá mo ga tó
adó zó az El len õr zõ Szer ve zet – a Nem ze ti Sport In té zet – ál -
tal ki ál lí tott tá mo ga tá si iga zo lás ban sze rep lõ össze gig tár sa -
sá gi adó ked vez ményt, illetve illetékkedvezményt vehet
igénybe. 

Sport egye sü le tünk 2011. nya rán nyúj tott be pá lyá za tot az
MLSZ fe lé, mely ben rög zí tet te sport fej lesz té si prog ram ját a
2011-12-es baj no ki sze zon ra vonakozóan. A TAO pá lyá za -
ton be nyúj tott ké rel mé ben után pót lás-ne ve lé si fel ada tok ra
és tár gyi esz köz be ru há zás ra pá lyáz tunk. A pá lyá zat ban
meg ítélt össze gek re a tá mo ga tó kat az egye sü let kép vi se lõ jé -
nek kel lett fel ke res nie. A tör vény ér tel mé ben a tá mo ga tó az
ál lam irá nyá ba be fi ze tett tár sa sá gi és osz ta lék adó já nak
70%-át for dít hat ja ilyen cél ra, va gyis a tá mo ga tó nak gya kor -
la ti lag egy fil lér jé be sem ke rül az át utalt tá mo ga tás. Ez úton
sze ret nénk meg kö szön ni a Hermann Felületkezelõ és
Szolgáltató Kft-nek és a Fegyvernek és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezetnek nyújtott támogatását. 

Az után pót lás-ne ve lé si fel ada tok nál a nyert összeg mel lé to -
váb bi 10% ön erõt kel lett biz to sí ta nia szer ve ze tünk nek , míg a 
tár gyi esz köz be ru há zás nál 30%-ot. 

Után pót lás-ne ve lé si feleadatok kö zé so rol hat juk az után pót -
lás csa pa tok utaz ta tá sát, fut ball ci põk vá sár lá sát, 40 db lab da
be szer zé sét, öt gar ni tú ra gyer mek mez, 2 pár gye rek ka pu,
jelzõbólyák, jelzõtrikók megvásárlását. 

foly ta tás a 11. ol da lon

Pol gár mes ter mun ka köz ben
Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról.

- Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek 
Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ 2012/2013-as
tan év re?

- Az utób bi évek ben me rült fel igény ként és a te le pü lés
hosszú tá vú cél jai kö zött is sze re pel olyan dön té sek meg -
ho za ta la és vég re haj tá sa, amellyel si ke rül a te le pü lés él he -
tõ sé gén ja ví ta ni. Cé lunk an nak a fo lya mat nak a las sí tá sa

és meg aka dá lyo zá sa, hogy a te le pü lé sen élõ fi a ta lok ne
ván do rol ja nak el. Az óvo dai szü lõi ér te kez le te ken pró bál juk 
a szü lõ ket meg gyõz ni ar ról, hogy a he lyi is ko lák ba íras sák

be gye re ke i ket, ne más te le pü lés re. Az utób bi 1-2 év ben
si ke rült is ez zel kap cso lat ban ered ményt el ér ni, a szü lõk
vé le mé nye a he lyi is ko lák ról vál to zott, ami att is, hogy be ve -
ze tés re ke rült egy újabb, cso port bon tá son ala pu ló ne ve lé si 
prog ram az el sõ sök kö ré ben, amely ben ké pes sé gük sze -
rint há rom cso port ra bontják az iskolát kezdõ gyerekeket. A 
pedagógusok kisebb létszámú gyerekekkel foglalkoznak,
egyénre szabottan zajlik a nevelés. 

- Ho gyan ér té ke li a szü lõi ér te kez le tet? Mi lyen ered -
ménnyel, le von ha tó kö vet kez te té sek kel zá rul az ön szá má -
ra ez a nyil vá nos ese mény?

- A tan év és a be íra tá sok elõ ké szí té se ként mind a négy
tag óvo dai in téz mény ben nyil vá nos szü lõi ér te kez le tet tar -
tot tunk. A tá jé koz ta tón a Kép vi se lõ-tes tü let több tag ja és az 
érin tett in téz mé nyek ve ze tõi mel lett, óvo da pe da gó gu sok,
le en dõ el sõs ta ní tók , és  - örö münk re -   ki fe je zet ten nagy -
szá mú szü lõ, ren ge teg ér de mi kér dés sel és ér té kes hoz zá -
szó lá sok kal  vett részt. Az is ko la tá jé koz ta tást adott
je len le gi mun ká já ról, az el múlt tan év ben be ve ze tett cso -
port bon tá sos rend szer rõl, a cso por tok át jár ha tó sá gá ról,
ered mé nye i rõl. A pe da gó gu sok és az el sõ kí sér le ti évet
meg ta pasz ta ló szü lõk mind po zi tív vé le ménnyel van nak az
új ok ta tá si for ma be ve ze té sé rõl. A szü lõk és is ko la kö zös
együtt mû kö dé sét szük sé ges sé te võ rend szer be épült a ta -
ní tás ba, az ok ta tók és di á kok min den na pi éle té be. A mód -
szer már a szak kö ri te vé keny sé gek ben is meg je lent.
Ma guk az ott el hang zott szü lõi vé le mé nyek tá masz tot ták
alá leg job ban a mû kö dõ ké pes sé gét, véleményem szerint
hatékonyan elõsegítették a szülõk választását.
Elmondható, hogy az a tendencia, melyben a szülõk más
településre íratták be gyermeküket, csökkenést mutat.

foly ta tás a 4. oldalon



A Kép vi se lõ-tes tü let hí rei
A kép vi se lõ tes tü let ülé sén ho zott fon to sabb dön té sek rõl az
aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te el fo gad ta az ön kor mány zat 2011. évi költ ség ve tés -
ének zár szám adá sát

• El fo gad ta a Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé -
gi Tár su lás be szá mo ló ját

• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat va -
gyon gaz dál ko dá sá ról és va gyon ke ze lé sé rõl szó ló ren de le -
tet, 

• A Kor mány hi va tal ok ha tás kö ré be utalt jegy zõi ha tás kö rök
meg szû né se mi att a jog sza bály vál to zás hoz iga zí tot ta :
– A vá sá rok tar tá sá nak rend jé rõl szó ló ren de le tet,
– Fegy ver nek köz mû ves víz el lá tá sá ról szó ló ren de le tet,
– A te le pü lés kör nye zet vé del mé rõl szó ló ren de le tet,
– A köz te rü let hasz ná lat ról szó ló ren de le tet,
– Az ön kor mány za ti jel ké pek rõl szó ló ren de le tet,
– A te le pü lés fo lyé kony hul la dék gaz dál ko dá sá ról szó ló

ren de le tet,
– A te le pü lés szi lárd hul la dék gaz dál ko dá sá ról szó ló ren -

de le tet,
– A hir det mé nyek el he lye zé sé rõl és el tá vo lí tá sá ról szó ló

ren de le tet,
– Fegy ver nek Nagy köz ség te rü le tén fenn tar tott te me tõk -

rõl, va la mint a te met ke zé si te vé keny ség rõl szó ló ren de -
le tet,

– Az ál lat tar tás ról és az ál la ti hul la dék el he lye zé sé rõl szó -
ló ren de le tet,

– A ven dég lá tó üz le tek éj sza kai nyit va tar tá si rend jé rõl
szó ló ren de le tet,

– Köz te rü let és kül te rü le ti föld rész le tek, kül te rü le ti utak el -
ne ve zé sé rõl, va la mint a ház szá mo zás ról szó ló ren de le -
tet,

• Az SOS se gély hí vó te le fon ké szü lék ki épí té sé rõl szó ló ren -
de let ben a vég re haj tást se gí tõ sza bá lyo zást pon to sí tot ta

• El fo gad ta a Pol gár mes te ri Hi va tal, va la mint az Ön kor -
mány zat fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek éves 
el len õr zé si je len té sei alap ján ké szí tett 2011. évi éves
össze fog la ló el len õr zé si je len té sét

• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le -
te ki nyil vá ní tot ta, hogy az Emergency Ser vi ce Kft. ál tal mû -
köd te tett köz pon ti ügye let hez nem kí ván csat la koz ni,
to váb bi fel ha tal maz ta a pol gár mes tert, hogy Kuncsorba és
Ör mé nyes te le pü lé sek pol gár mes te re i vel egyez te tést foly -
tas son az ügye let je len le gi for má ban tör té nõ mû köd te té sé -
hez. 

• A szo ci á lis nyá ri gyer mek ét kez te tés re nem nyúj tott be pá -
lyá za tot a pá lyá za ti fel té te lek mi att. 

• Meg ha tá roz ta az adós sá got ke let kez te tõ ügy le te i bõl ere dõ
fi ze té si kö te le zett sé ge i nek össze gét.

• Dön tött mun ka bér hi tel, il let ve fo lyó szám la hi tel igény be vé -
te lé rõl.

• Mó do sí tot ta a „Kom posz tá lás nép sze rû sí té se Fegy ver nek
Nagy köz ség ben” cí mû pá lyá zat be nyúj tá sá ról szó ló ha tá -
ro za tot

• Tá mo gat ja az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és
Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat ál tal be nyúj tott
TÁMOP-3.4.3-11. Is ko lai te het ség gon do zás cí mû pá lyá za -
tot. 

• Mó do sí tot ta a Kép vi se lõ tes tü let 2012. évi mun ka terv ét, a
má jus 24-ei ülés idõ pont ja má jus 28-ára mó do sult. 

Má jus 31-ei ülés 
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si
Köz pont éves be szá mo ló ját el fo gad ta, a szak mai mun ka
ered mé nyes sé gét jó nak ér té ke li.

• A 2011. évi gyám ha tó sá gi és gyer mek vé del mi fel ada tok el -
lá tá sá ról szó ló be szá mo lót el fo gad ta. A Kép vi se lõ-tes tü let
az éves szak mai mun ka ered mé nyes sé gét jó nak ér té ke li.

• Kör jegy zõ ség 2011. évi mû kö dé sé rõl ké szült tá jé koz ta tót
el fo gad ta.

• El fo gad ta a köz épü le tek és a köz te rü le tek nem ze ti ün ne -
pen tör té nõ fellobogózásáról szó ló ren de le tet. Alap tör vény
ér tel mé ben tes tü let nek ren de le tet kell al kot ni köz te rü le te -
ken nem ze ti ün ne pen tör té nõ fellobogózásról. Nem ze ti ün -
ne pen  Ma gyar or szág zász ló ja mel lett a te le pü lés zász ló ját
is ki tûz ni szük sé ges va la mint jú ni us 4 –én és ok tó ber 6 –án
a köz ség há zán fe ke te gyász lo bo gót és a ’48 –as em lék mû -
vön nem ze ti zász lót kell el he lyez ni.

• El fo gad ta a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló ren -
de let, a több szö ri ága za ti jog sza bály vál to zás mi att szük sé -
ges sé vált egy sé ges szer ke ze tû új ren de let meg al ko tá sa.

• El fo gad ta Az ál la ti hul la dék el he lye zé sé rõl szó ló ren de le te -
ket.  Vissza von ták a sza bály zó ren del ke zé se ket, mert ma -
ga sabb szin tû jog sza bály ok tel jes kör ben sza bá lyoz nak így 
nem szük sé ges he lyi ren del ke zés. 

• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta és a
Fegyverneki Ro ma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat kö zött lét -
re jött együtt mû kö dé si meg ál la po dást el fo gad ta. 

• Mó do sí tot ta a tar tós kö te le zett ség vál la lás ról szó ló ha tá ro -
za tot, mely sze rint 2012. má jus 31-tõl 2012. de cem ber
31-ig e cí men ki fi ze tés nem tör tén het. 2013. ja nu ár 1-tõl e
jog cí men évi 500.000,- Ft tá mo ga tás ad ha tó, amennyi ben
az óvo dai és ál ta lá nos és szak is ko lai ta nu lók évi két al ka -
lom mal tör té nõ szû ré sét el vég zi.

• Mó do sí tot ta a Kép vi se lõ tes tü let 2012. évi mun ka terv ét,
amely ben a jú ni us 21-ére ter ve zett ülés el ma rad, mert a
Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény
2011. évi be szá mo ló ját a no vem be ri ülé sen tár gyal ja a
Kép vi se lõ tes tü let. 

• Meg vá sá rol ja Sza bó Zol tán Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út
177. sz. alat ti la kos tól 740 m2 nagy sá gú te rü le tet 481.000,-
Ft összeg ben, ezen felül 124.800,- Ft összeg ben kö te le -
zett sé get vál lal a meg osz tá si-en ge dé lye zé si el já rá si költ -
sé gek re.

•  „Óvo da fej lesz tés Fegyverneken a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott -
ho nos Óvo dá ban és Böl csõ dé ben” cí mû pá lyá zat be nyúj tá -
sá val egyet ért és vál lal ja, hogy amennyi ben nyer a
pá lyá zat 18 hó nap alatt meg va ló sít ja a ter ve zett pro jek tet.

• A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár ne vét nem mó do sít ja, az
Or vo si Ren de lõ ese té ben tá mo gat ja em lék táb la el he lye zé -
sét, mely nek vég le ges for má ja és tar tal ma egy ké sõb bi ülé -
sen ke rül elõ ter jesz tés re. 

-Buzás Istvánné dr.-
-jegyzõ-
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Tá jé koz ta tó
A sza bály sér té si ha tó sá gi aeljárások ügy in té zé si hely szí -
ne:

Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor mány hi va tal Ha tó sá gi
Fõ osz tály Sza bály sér té si Osz tály

5200 Törökszentmiklós Pe tõ fi út 67-69



Az ál la tok tar tá sát sza bá lyo zó
or szá gos szin tû ren del ke zé sek

Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl szó ló 1998. évi XXVIII. tör -
vény fon to sabb ren del ke zé sei:
A tör vény vé del me ki ter jed min den ál lat ra: gaz da sá gi ha szon
cél já ból, ver seny és sport cél ra tar tott, va dá szat ra al kal mas,
kedv te lés bõl tar tott, va la mint ve szé lyes ál la tok ra, ide ért ve a kó -
bor ál la to kat is. 
Az ál lat tar tó kö te les a jó gaz da gon dos sá gá val el jár ni. Az ál la tok 
élet fel tét ele i nek ki ala kí tá sá nál te kin tet tel kell len ni ko rá ra, ne -
mé re és élet ta ni ál la po tá ra. Biz to sí ta ni kell az egy más ra ve -
szélyt je len tõ, egy mást nyug ta la ní tó ál la tok el kü lö ní tett tar tá sát.
Gon dos kod ni kell az ál lat igé nye i nek meg fe le lõ, de leg alább na -
pi egy sze ri el len õr zé sé rõl. Kö te les gon dos kod ni az ál lat meg fe -
le lõ és biz ton sá gos el he lye zé sé rõl, szak sze rû gon do zá sá ról,
szö ké sé nek meg aka dá lyo zá sá ról. A meg köt ve tar tott vagy moz -
gá sá ban kor lá to zott ál lat szá má ra is biz to sí ta ni kell a za var ta lan
pi he nés és sé rü lés men tes moz gás le he tõ sé gét. 
A sza bad ban tar tott ál la tok szá má ra biz to sí ta ni kell olyan te rü le -
tet, il let ve lé te sít ményt, ahol azok ve szély ese tén, va la mint az
idõ já rás ká ros ha tá sa i val és az egész ség re ár tal mas ha tá sok kal 
szem ben vé del met ta lál nak. 
A gaz da sá gi ha szon cél já ra tar tott ál lat tar tá sa so rán elõny ben
kell ré sze sí te ni az ál lat kí mé lõ tech no ló gi á kat. 
Az ál lat nak ti los in do ko lat lan vagy el ke rül he tõ fáj dal mat, szen -
ve dést vagy sé rü lést okoz ni, az ál la tot ká ro sí ta ni, kí noz ni, em -
ber re vagy ál lat ra uszí ta ni, kí mé le tét nem biz to sí tó mó don
moz gat ni, szál lí ta ni és el he lyez ni.
Az em ber kör nye ze té ben tar tott ál lat tu laj don jo gá val, tar tá sá val
fel hagy ni nem sza bad, az ál lat el ûzé se, el ha gyá sa vagy ki té te le
ti los.
Az ál la ton fáj da lom mal vagy ká ro so dás sal já ró be avat ko zást -
az ál lat ér de ké ben szük sé ges azon na li be avat ko zá sok ki vé te lé -
vel – csak gya kor lat tal ren del ke zõ sze mély vé gez het.
Az ál lat éle tét el fo gad ha tó ok vagy kö rül mény nél kül ki ol ta ni nem 
le het. El fo gad ha tó ok nak mi nõ sül az élel me zé si cél vá gó ál lat
ese tén, prém ter me lé se, az ál lo mány sza bá lyo zás, a gyó gyít ha -
tat lan be teg ség, il let ve sé rü lés, a fer tõ zõ be teg ség fel szá mo lá -
sa, va la mint azok el len va ló vé de ke zés. 
Az ál lat éle té nek ki ol tá sa ki zá ró lag ká bí tás után tör tén het, a ki -
vé ve ge rinc te len ál la tok, ház tar tás ban élel me zés cél já ra le vá -
gott baromfik, nyu lak, va la mint ha az ál lat éle té nek ki ol tá sát
szük ség hely zet in do kol ja. 
A tör vény nem sza bá lyoz za a tart ha tó ál la tok szá mát, azon ban
ha az ál lat tar tó az ál lat tar tás ról szó ló ren del ke zé se ket meg sze gi 
és ez ál tal  ál lat vagy  em ber egész sé gét sú lyo san ve szé lyez te ti,
az ál lat vé del mi ha tó ság az ál lat tu laj do no sá nak költ sé gé re el -
ren del he ti az ál lat meg fe le lõ hely re szál lí tá sát és a vár ha tó tar -
tás költ ség meg fi zet te té sét.
A kedv te lés bõl tar tott ál la tok tar tá sá ról és for gal ma zá sá ról szó ló 
41/2010. (II.26.) Korm ren de let fon to sabb ren del ke zé sei:
Kedv te lés bõl tar tott ál lat nak mi nõ sül az eb, a macs ka, va la mint
min den olyan ál lat, me lyet nem iga vo nás ra, te her hor dás ra, ku -
ta tás ra, ál la ti ere de tû ter mék elõ ál lí tá sá ra stb. tar ta nak.
 A kedv te lés bõl tar tott ál la tot úgy kell tar ta ni, hogy tar tá sa le he tõ -
vé te gye an nak ter mé sze tes vi sel ke dé sét, ugyan ak kor a kör nye -
zõ la kó kö zös ség ki ala kult élet rend jét, szo kás rend jét tar tó san és
szük ség te le nül ne za var ja.
A kedv te lés bõl tar tott ál lat tar tá si he lyét az ál lat tar tó já nak na -
pon ta leg alább egy al ka lom mal el len õriz ni kell. Az ál lat tar tó nak
gon dos kod ni kell ar ról, hogy az ál la tok tar tá si he lyén a kör nye -
ze ti vi szo nyok meg fe lel je nek az ál la tok szük ség le te i nek. Ál lan -
dó fény ben vagy ál lan dó sö tét ség ben, va la mint ál lan dó zaj ban
ál la tot tar ta ni nem sza bad.

Ti los az ebet tar tó san 10 m2-nél ki sebb te rü le ten, 4 m-nél rö vi -
debb esz köz zel ki köt ve tar ta ni. 
Amennyi ben ebet fu tó lánc cal, vagy ah hoz ha son ló el ven mû kö -
dõ szer ke zet tel – ki köt ve tar ta nak, a fe szí tett és fu tó ré szek
hosszá nak össze ge nem le het ke ve sebb 5 m-nél, va la mint a fu -
tó rész nem le het rö vi debb 3 m-nél. 
Ti los ge rin ces ál la tot kör ala kú ka lit ká ban vagy gömb ala kú ak -
vá ri um ban tar ta ni. 
Ebek cso por tos tar tá sa ese tén szá muk ra egye den ként leg alább
6 m2 aka dály ta la nul hasz nál ha tó te rü le tet kell biz to sí ta ni. Nem
mi nõ sül cso por tos tar tás nak a szu ka együtt tar tá sa a köly ke i vel,
azok 6 he tes ko rá ig. 
A cso por to san tar tott ál la tok ese té ben a tar tá si he lyet úgy kell ki -
ala kí ta ni, hogy mind egyik egyed ver sen gés és ag resszió nél kül
egy idõ ben hoz zá fér jen az ete tõ, ita tó, für dõ, il let ve pi he nõ hely -
hez. 
Bel te rü let köz te rü le tén ebet csak pó rá zon le het ve zet ni, és csak
olyan sze mély ve zet he ti, aki az eb irá nyí tá sá ra, ke ze lé sé re és
fé ken tar tá sá ra ké pes. Köz te rü le ten az eb tu laj do no sá nak biz to -
sí ta ni kell, hogy az eb sem más ál la tot, sem em bert ha ra pá sá val
ne ve szé lyez tet hes sen.
A kedv te lés bõl tar tott ál lat ürü lé két az ál lat tar tó a köz te rü let rõl
kö te les el tá vo lí ta ni.
2012. au gusz tus 1-tõl ha tá lyos ren del ke zés:
Ti los a kis tes tû ebet, mely nek test tö me ge nem ha lad ja meg a 20
kg-ot 10 m2-nél, kö ze pes tes tû ebet mely nek test tö me ge 20-40
kg kö zött van 15 m2-nél, nagy tes tû ebet mely nek test tö me ge
meg ha lad ja a 40 kg-ot 20 m2-nél ki sebb te rü le ten tar tó san tar ta -
ni. Ti los to váb bá kis tes tû ebet 4 m-nél, kö ze pes tes tû ebet 6
m-nél, nagy tes tû ebet 8 m-nél rö vi debb esz köz zel tar tó san ki -
köt ve tar ta ni.
Ti los ge rin ces ál la tot kör ala kú ka lit ká ban vagy gömb ala kú ak -
vá ri um ban, ge rin ces ál lat ki fej lett egye dét 30 li ter nél ki sebb ûr -
tar tal mú tér ben tar ta ni. 
Az eb, macs ka és gö rény köly kö ket 8 he tes ko ru kig any juk kal
kell tar ta ni.
A sza bály sér té sek rõl, a sza bály sér té si el já rás ról és a sza -
bály sér té si nyil ván tar tá si rend szer rõl szó ló 2012. évi II. tör -
vény 193.§ sze rint:
(1) Aki a fel ügye le te alatt ál ló ku tyát
a) a te le pü lés bel te rü le tén fel ügye let nél kül bo csát ja köz te rü let -
re, vagy kó bo rol ni hagy ja,
b) ter mé sze ti és vé dett ter mé sze ti te rü le ten, vagy va dász te rü le -
ten – a va dász ku tya ki vé te lé vel – pó ráz nél kül el en ge di, vagy
kó bo rol ni hagy ja,
c) száj ko sár és pó ráz nél kül köz for gal mú köz le ke dé si esz kö zön
– vak ve ze tõ, il let ve moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ ku tya ki vé te -
lé vel – szál lít ja,
d) élel mi szer-el áru sí tó üz let be, köz für dõ te rü le té re vagy ját szó -
tér re – vak ve ze tõ, il let ve moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ ku tya ki -
vé te lé vel – been ged, il le tõ leg be visz, sza bály sér tést kö vet el.
(2) Aki ha ra pós ku tyá ját nem zárt he lyen tart ja, vagy nem he lyez
el a ház (la kás) be já ra tán a ha ra pós ku tyá ra uta ló meg fe le lõ fi -
gyel mez te tõ táb lát, sza bály sér tést kö vet el.
Sza bály sér té si el já rás kez de mé nye zé se ese tén a fel je len tést az 
aláb bi cím re kell meg kül de ni:

Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor mány hi va tal Ha tó sá gi Fõ -
osz tály Sza bály sér té si Osz tály

5200. Törökszentmiklós, Pe tõ fi út 67-69

Kö vet ke zõ szám ban is mer te tés re ke rül nek az ál la tok tar tá sá ra,
az ál lat tar tás kör nye ze té nek vé del mé re, az ál la ti ere de tû mel -
lék ter mé kek és az el hul lott ál la tok ke ze lé sé re vo nat ko zó ren del -
ke zé sek. 
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Pol gár mes ter mun ka köz ben
foly ta tás az 1. oldalról

-Szintén a te le pü lés él he tõ sé gét ja vít ja egy má sik fon tos
ered mény is, hi szen je len tõs Uni ós tá mo ga tás sal in dul hat a
szenny víz csa tor ná zás Fegyverneken. Mi lyen fo lya mat ve ze -
tett el ed dig és mit le het most tud ni a pro jekt rõl?

-  A te le pü lés éle té nek leg ma ga sabb össze gû pá lyá za ti tá -
mo ga tá sát nyer tük el a kö zel múlt ban. Az Eu ró pai Unió Ko hé -
zi ós Alap ja és Ma gyar or szág költ ség ve té sé bõl 2 335 449
267 Ft tá mo ga tást ítél tek meg szá munk ra a te le pü lé si
szenny víz tisz tí tó te lep bõ ví té sé re és szenny víz csa tor ná zás -
ra. El kell hogy mond jam, rend kí vül hosszú, mint egy 3 éves 
pá lyá za ti fo lya mat ve ze tett el idá ig. Saj nos olyan hely zet ben
vet tem át a pá lyá za tot, amely ben már a vissza uta sí tás ve -
szé lye fe nye get te. Szak ma i lag ki fo gá sol ha tó volt az a terv do -
ku men tá ció,  be nyúj tott pá lyá za ti anyag, me lyet az elõ zõ
ön kor mány za ti ve ze tés alatt ké szí tet tek. A Köz re mû kö dõ
Szer ve zet nél el ér tem, hogy vissza uta sí tás he lyett fel füg -
gesz tet ték pá lyá za tun kat, és le he tõ sé get biz to sí tot tak szá -
munk ra be nyúj tott pá lyá za tunk kor ri gá lá sá ra. Az el in dult
fo lya mat szin te a pá lyá zat tel jes új ra al ko tá sát je len tet te. Új
szak em be rek be vo ná sá val, más struk tú rá jú ter ve zés sel, új
szak mai ter vek és do ku men tá ci ók el ké szí té sé vel ér tük el,
hogy be nyúj tott pá lyá za tun kat még is ér té kel he tõ nek és tá -
mo gat ha tó nak mi nõ sí tet ték. Szó sze rint vesz tes hely zet bõl
for dí tot tuk vissza a pro jek tet. Mun ka tár sa im és a re mek
szak em ber gár da se gít sé gé vel si ke rült még is meg men te -
nünk Fegy ver nek éle té nek leg na gyobb be ru há zá sát, sõt, kö -
zös si ke rünk, hogy a 86%-os tá mo ga tá son túl to váb bi
5-10%-os támogatásarány növekedésre számíthatunk. A
Támogatási Szerzõdés megkötése után jelenleg a
közbeszerzési eljárásnak részeredményeirõl tudok
beszámolni, a végsõ döntés a harmadik negyedévben
várható. A kivitelezés megindítását 2012. év végére 2013.
elejére tervezzük.

-  A szenny víz csa tor ná zá si pro jekt mel lett van nak-e egyéb
te le pü lés fej lesz té si ter vei az ön kor mány zat nak?

-  Mun ka tár sa ink kal fo lya ma to san ku tat juk a te le pü lés fej lõ -
dé sét elõ se gí tõ le he tõ sé ge ket. Nyer tes pá lyá za tunk nak kö -
szön he tõ en kom posz tá lás nép sze rû sí té sé re 500 db
kom poszt lá da ke rül ki osz tás ra. A pon tos in for má ci ók ról a
késõbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Anya gi, tár gyi és szak mai se gít sé get nyúj tot tunk a 150 éves
ju bi le u mát ün nep lõ ka to li kus temp lom fel újí tá sá hoz. To vább
foly tat juk a meg újult pi ac tér szé pí té sét. Re mé nye ink sze rint
a so kak ál tal na gyon várt szapárfalui ját szó tér is el ké szül az
idei esz ten dõ ben. A Sport te lep 
fel újí tá sa pá lyá za ti se gít ség -
gel már meg in dult (lásd
1.o.).To vább kí ván juk bõ ví te ni
a si ker rel be ve ze tett SOS se -
gély hí vó rend sze rün ket. Pá -
lyá za tot nyúj tot tunk be az
annaházi óvo da kor sze rû sí té -
sé re, és a köz vi lá gí tás kor sze -
rû sí té se is na pi ren den van.
Tár gya lá so kat foly tat tam egy
le het sé ges bio gáz üzem lét re -
ho zá sá ról, de lé pé se ket tet -

tünk szo ci á lis szö vet ke zet el in dí tá sá ra is. Az ön kor mány zat
te rü le tet biz to sít és min den se gít sé get meg ad a vá gó pont ki -
ala kí tá sá hoz, hogy 2013. ta va szán el in dul has son a be ru há -
zás. Fi gye lünk az in téz mé nye ink re is, hi szen a nyá ri
szü net ben a  Hárs fa úti kony ha szenny víz-el ve ze tõ rend sze -
ré nek ki épí té se történik meg. A jogszabályi környezet
változása miatt tárgyalásokat folytatunk a Tiszamenti
Regionális Vízmûvel a Fegyverneki Vízmû további
mûködtetésre való átadásáról.

- A START Köz mun ka Prog ram mû kö dik a te le pü lé sen is. Mi -
lyen ered mé nyei van nak a feb ru ár ban el in dult mun ká nak?

- A je len le gi Köz mun ka Prog ram a fog lal koz ta tot tak szá mát
te kint ve ke ve sebb le he tõ sé get adott szá munk ra. Míg a ta va -
lyi év ben kö zel 400 fõt tud tunk al kal maz ni, eb ben az év ben a
meg vál to zott jog sza bá lyi kör nye zet és ál la mi tá mo ga tás ha -
tá sá ra 35 fõt tu dunk al kal maz ni. Na gyon fon tos ré sze a prog -
ram nak az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ mun ka mun ka, me lyet 5 
hek tá ros te rü le ten in dí tot tunk el. A köz ét kez te tés se gí té sé re
zöld sé gek ter mesz té se in dult a 3. holt ág mel lett 20 fõ rész vé -
te lé vel. Ezen a te rü le ten meg ter mel jük a köz ét kez te tés hez
szük sé ges hagy mát, sa lá tát, ret ket, ubor kát, de ül tet tünk
zöld sé get, sár ga ré pát, fûszerpaprikát és burgonyát. Két
szivattyúállás is segíti az öntözést, hogy kivédjük az aszály
okozta  károkat. 

- Ered mé nyes mun ká juk hoz to váb bi si ke re ket kí vá nunk!

-N.D.E.-

El adó

há rom szo bás,

össz kom for tos, er ké lyes, 
gáz fû té ses,

ker tes csa lá di ház,
ga rázzsal,

mel lék épü let tel. 

Tel.: 06-70/774-70-06

Igé nye sen kar ban tar tott
csa lá di ház el adó,

Fegy ver nek,

Kiss J. ATB. út 22/A.

Érd.:

30/629-2187

Fegyverneken

 a Marx K. út 10. sz.
alatt 2 szo bás, ker tes
csa lá di ház el adó.

Irány ár 5,5 m Ft.

Ér dek lõd ni:

06-70/450-35-51.
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Szor gos ke zek va rá zsol ták új já 
a Köz pon ti Óvo da ud va rát!

  A Köz pon ti Óvo da sa já tos sá ga, hogy a te vé keny sé ge in ket,
ün ne pe in ket, ren dez vé nye in ket a ha gyo má nyok hoz, ne ve -
ze tes na pok hoz fû zõ dõ nép szo kás ok öle lik kö rül.

  A ha gyo má nyok ban élõ kul tú ra szá mos ele mé vel pró bál juk
köz ve tí te ni elõ de ink élet mód ját, min den nap ja it. Ezt a célt
szol gál ja a ter mé sze tes anya gok kal ki ala kí tott ud va runk is.
Ze nei és iro dal mi anya gunk alap ját a ma gyar né pi gyer mek -
dal ok, da los já té kok, mon dó kák, nép me sék ké pe zik.

A ma gyar ün ne pek hez fû zõ dõ nép szo kás ok kap csán gaszt -
ro nó mi ai is me re te in ket is szán dé kunk ban áll bõ ví te ni.

  Ter ve ink, el kép ze lé se ink meg va ló sí tá sá hoz - szû kös le he -
tõ sé ge ink mi att - a Szü lõi mun ka kö zös sé get hív tuk se gít sé -
gül. Szer te a vi lág ban már nagy ha gyo má nya van a kre a tív
te vé keny sé gek tá mo ga tá sá nak, de so ha nem gon dol tuk,
hogy ezt szû kebb kör nye ze tünk ben, sa ját bõ rün kön meg ta -
pasz tal hat juk. Meg le pe té sünk re és örö münk re óri á si ak ti vi -
tás ra, össze fo gás ra lel tünk, ugyan is a Szü lõk fel is mer ték,
hogy jó cél ér de ké ben össze fog ni, se gí te ni nem csak ne mes
gesz tus, ha nem alap ve tõ kö te le zett ség. A Szü lõk tõl, is me rõ -
sök tõl, vál lal ko zók tól, ma gán sze mé lyek tõl nem pénzt kér -
tünk, ha nem alap anya go kat, ami vel le he tõ sé gük sze rint
hoz zá já rul hat tak a meg va ló sí tás hoz. Ezek vég sõ ér té ke óri á -
si: így ala kí tot tuk ki az új ját szó he lye ket, ho mo ko zó in kat, így
ké szül tek el új fa já té ka ink, a fûz sá tor, va la mint a ha gyo má -
nyos mó don épült bú bos ke men cénk. A ke men ce épí té sét
Tukarcs Já nos vál lal ta, aki szak tu dá sát, sok-sok sza bad ide -
jét ad ta, hogy kis uno kái és tár sai min den nap ja it tar tal ma sab -

bá, ér de ke seb bé te hes sük. Mun ká ját ez úton is kö szön jük!
Kö szö ne tet mon dunk min den Anyu ká nak, Apu ká nak, Nagy -
szü lõk nek, Min den ki nek, aki mun ká já val, vagy alap anyag -
gal, vagy se gí te ni tu dó is me rõs, ro kon, ba rát, vagy vál lal ko zó 
be vo ná sá val hoz zá já rult tervünk megvalósításához!

Szí ve sen lát tunk MINDENKIT 2012. jú ni us 9-én 14 óra kor
kez dõ dõ CSALÁDI DÉLUTÁNUNKON, ahol a gyer me ke ink
jó ked ve, vi dám sá ga iga zol ta, hogy ér de mes volt!

KÖZPONTI ÓVODA
-Ba logh Mihályné-

-Tag in téz mény vez.-

Ki rán du lás a Ma gas-Tát rá ba
Ha gyo má nyunk hoz hí ven ez év ben is óvo da pe da gó gu sok
kis cso port ja  és vál lal ko zó szel le mû és is me rõs fegyverneki
la ko sok kö zös (ön költ sé ges) ki rán du lá son vet tek részt.
Kol lek tí vánk több ször is járt már Szlo vá ki á ban, be jár va
szebb nél szebb tá ja it, de a Ma gas-Tát ra ál ta lunk még fel de rí -
tet len ma radt.
Óvo da igaz ga tónk, Hillender Györgyné Ma ri ka - aki szív ügy -
ének te kin ti évek óta, hogy mun ka tár sa i nak min den év ben
biz to sít son 3-4 nap fel töl tõ dé si le he tõ sé get - lel ke sen, és az
igé nye ket, le he tõ sé ge ket ma xi má li san fi gye lem be vé ve szer -
vez te meg ne künk ezt a cso dá la tos és él mé nyek kel te li utat.
2012. 06. 01-jén út nak is in dult kis csa pa tunk. A ha tárt át lép -
ve csat la ko zott hoz zánk ré gi ked ves, ál lan dó ide gen ve ze -
tõnk, Gaál Iván, aki Rap (szlo vá kul Rapovce) köz ség ben él.
A köz ség nek 2001-ben 932 la ko sá ból 433 szlo vák és 414
ma gyar volt.
El sõ nap az Ipolytarnóci Õs ma rad vá nyok ter mé szet vé del mi
te rü le tet néz tük meg. A tér ség a rég múlt em lé ke it õr zi, egy
vul ká ni ka taszt ró fa so rán be te me tett õsi kin cse ket. Lát tuk a
betléri Andrássy-kastélyt, mely Szlo vá kia egyik leg szebb
ilyen jel le gû mû em lé ke. Fo ko zot tan vé dett, a fel újí tá sa nem -
zet kö zi (UNESCO) se gít ség gel tör tént. Meg te kin tet tük a
2000 óta a Vi lág örök ség ré sze ként nyil ván tar tott Nem ze ti
Ter mé sze ti Em lé ket, a Dob si nai-jég bar lan got.
Más nap ma gát a Tat ra Lomnic csú csot vet tük cél ba, és az
idõ já rás nak há la, tel jes szép sé gé ben cso dál hat tuk meg a
2190 mé ter ma ga san büsz kél ke dõ hegy csú csot és az 1750
mé ter ma ga san fek võ Kõ pa ta ki ta vat. A csú csot el hagy va, rö -

vid bu szo zás után az ótátrafüredi Sik ló vas út tal a Tar aj ka
hegy csúcs hoz utaz tunk, és 20 per ces gya log tú ra után a gyö -
nyö rû Tar-pa ta ki víz esést te kin tet tük meg.
Az utol só nap reg ge lén fá jó szív vel, de bú csút in tet tünk a Ma -
gas Tát rá nak, és ha za in dul tunk. Dél elõtt még fe lejt he tet len
él mény ben volt ré szünk: a Csor ba-tó part ján tet tünk sé tát,
szem ügy re vet tük a Szlo vák té li sport ver se nyek hely szí nét,
majd az ot ta ni négy ülé ses szé kes fel vo nó 2070 mé ter
hosszú úton a Solisko csúcs tö vé be, 2634 mé ter ma gas ra vitt 
ben nün ket.
Még egy utol só pil lan tás a Ma gas Tát ra hegy csú csa i ra, és új -
ra Rap fe lé tar tot tunk, ahol ked ves ide gen ve ze tõnk és a he lyi
va dász tár sa ság el nö ke, Sóki Lász ló a he lyi han gu la tos kis -
kocs má ban vad disz nó gu lyás sal ven dé gelt meg ben nün ket.
Él mé nyek kel te li út után ér kez tünk meg es te 10 óra kor
Fegyvernekre, ahol ki-ki a sa ját ott ho ná nál el kö szönt a tu ris -
ta cso port tag ja i tól.
Fe lejt he tet len él mé nye ink rõl Gaál Iván gon dos ko dott, aki nek
ba rát sá gos és ked ves sze mé lyi sé ge min den kit ma gá val ra -
ga dott. Bú csú zó ul így szólt: "Ha va la mi nem tet szett, mond já -
tok el ne kem, ha tet szett, mond já tok el min den ki nek!"
Hát, most el mond tuk min den ki nek.
Kö szö ne tet mon dunk Gyáni And rás nak és so fõr tár sá nak,
Szatlóczky Mi hály nak, hogy biz ton sá go san cél ba jut tat tak
min ket.
Vé gül, de nem utol só sor ban kö szön jük in téz mény ve ze tõnk -
nek, hogy meg ter vez te, meg szer vez te utun kat.
Jö võ re, ve le tek.... hol?

-Mráv And rea-
-óvodapedagógus-
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Di ák nap az Or czyban:
Mes ter sé gek - ha gyo má nyok

„Ha a tán cun kat né zed, a szí vünk sza va it hal lod.”

Nem csak néz het te, ha nem va la mennyi gye rek tán col hat ta
és meg sze ret het te a nép tánc és a tánc ház mû fa ját ezen a
napon.

Tóth-Pál Zol tán (Nye nye re) nép ze nész ál tal össze ál lí tott me -
sés hang szer is mer te tõ, Az ör dög és a kecs ke tán ca, avagy ti -
lin kó tól a du dá ig! a ma gyar kecs ke du dá ról szólt. Ördöngõs
síp ja i nak meg szó lal ta tá sá ban se gít sé gé re volt a ti lin kó, a fu -
ru lya, a ket tõs fu ru lya és a ka nász tü lök. A fel sõ ta go za tos
gye re kek talp alá va ló ját a Pi pás ze ne kar húz ta, volt di ák ja ink
– Nagy Sa rol ta, Sely mes Dó ra, Mervai Gá bor és Szatlóczki
At ti la – ve ze té sé vel jár tuk nép tán ca in kat. A kö zön ség ak tív
sze rep lõ je és tán co sa volt a mû so rok nak. A vi dám elõ adá so -
kat sza bad té ri ren dez vény nek szán tuk, de az idõjárás
közbeszólt és közös produkciónk a tornateremben ért véget.
Ezúton hirdetjük véleményünket: 

“A tánc ban ben ne van ki csiny ben a vi lág: jó ság, erõ, las sú -
ság mind együtt. Az egyik em ber ezt sze re ti, a má sik azt, de
nincs, ki nek ne tet sze nék a tánc…”

Tí zó rai: lán gos és pa la csin ta és üdí tõ  

A hungarikum kü lön le ges, egye di, jel leg ze tes, csak Ma gyar -
or szág ra jel lem zõ do log, amely rõl a ma gya rok is mer tek a vi -
lág ban. A lán gos a ma gyar kony ha ha gyo má nyos, lágy kelt
tész tá ból ké szü lõ, sült le pé nye. (A Wikipédiából, a szabad
enciklopédiából) 

A gye re kek örö mé re, a Szü lõi Mun ka kö zös ség szor gos és
oda adó mun ká já nak kö szön he tõ en, a szak is ko lás ta nu lók
se gít sé gé vel jóllakattuk magunkat.

Íjá szat

A honfoglaláskori (és an nál is ko ráb bi) ma gya rok a sztyep pei
né pek hez ha son ló an, élet mód juk ból fa ka dó an ki vá ló
lovasíjászok vol tak. Ezt ta nú sít ja az el hí re sült kö zép ko ri fo -
hász is: "A ma gya rok nyi la i tól ments meg, Uram min ket!".
Vissza csa pó íja kat hasz nál tak. Az íjá szat az ál lam ala pí tás
után sem tûnt el Ma gyar or szág ról. Min dig is vol tak könnyû lo -
vas egy sé gek, akik ezt a harc mo dort foly tat ták, pél dá ul a
szé ke lyek és ku nok. Az íj egé szen a vég vá ri har cok ide jé ig
hasz ná lat ban ma radt, ami kor a huszárok egyik fegyvere volt.
(A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából) 

A Tal pas Íjász Egye sü let kor hû ru há ban, nagy ér dek lõ dés
kö ze pet te tar tot ta lát vá nyos be mu ta tó ját, mely után a gye re -
kek ki tar tó an pró bál ták az íjászat fogásait.

Kü lön szám

A To kai test vé rek a ka ri kás csat tog ta tás tu do má nyá val is mer -
tet ték meg tár sa i kat. Be bi zo nyo so dott, hogy nem a sza vak,
de a tettek kellenek.

Mes ter sé gek

A há zi ipar a Kár pát-me den ce vi dé ke in a ter mé sze ti adott sá -
gok tól vagy a táj hasz ná la tá nak vál to zá sá tól füg gõ en, a fal -
vak so ka sá gá nak biz to sí tott meg él he tést. A há zi ipa ri ágak
kö zül a leg ki ter jed tebb a fa ipar, a szö vés és hímzés, valamint 
a bádogosipar volt.

Di ák na pun kon lá nyok és fi úk kö zö sen gya ko rol hat ták egy kö -
zös al ko tá son a vé sõ és a fa ka la pács össze han golt hasz ná -
la tát, a csip ke ve rés fo gá sa it; szí nes nyak lán co kat,
kar kö tõ ket, gyû rû ket ké szí tet tek gyöngy bõl, és
mestermûvüket haza is vihették.

Ját szó ház- né pi  já té kok

Ta ní tó ink ha gyo mány õr zõ já té kok kal ké szül tek e nap ra:
HORDÓLOVAGLÁS - GÓLYALÁBAZÁS - MACIS
CÉLBADOBÓ - HORGÁSZAT – KÖTÉLHÚZÁS
-BOTHÚZÁS - FABÁB MÁSZTATÓ VERSENY –
SÍTALPAZÁS - LAJHÁRMÁSZÁS - KARIKA DOBÁLÁS

Lu fi-haj to ga tó bo hóc, Arc fes tés

A gye rek na pi han gu la tot fo koz ta a lu fi haj to ga tó bo hóc, aki
lep két és kar dot, pó nit és ci cát, fi út és lányt va rá zsolt per cen -
ként sze mé lyes aján dék ként. Mel let te egyé ni ké ré se ket tel je -
sí tett az arcfestésben kiváló társa.  

Nem aka rok töb bé bo szor kány len ni!

A nap vé gén ked ves kis bo szor kány tör té ne tet néz het tek
meg a gye re kek a Tintaló Tár su lat elõ adá sá ban.

Furinka a légy nek sem tud ár ta ni. Pe dig Furinkától min den ki
azt vár ja, hogy árt son: légy nek, ci cá nak, le gény nek. Mert
Furinka: bo szor kány. Csak hogy Furinka nem akar bo szor -
kány len ni. Az elõ adást lét re hoz ta: Kolozsi An gé la, Sipos Ka -
ta lin, Si sak Pé ter; Játszotta: Kolozsi Angéla

DISCO

A fel sõs gye re kek jó han gu la tú „tánc mu lat ság gal” zár ták a
napot.

Mó rá sok ter mé szet is me ret és 
bi o ló gia ver se nye ken

Áp ri lis 12-én Kar ca gon a „Zádor és Ágo ta” ter mé szet és
bi o ló gia me gyei ver se nyen vol tunk. Ma gyar or szág ter mé -
sze tes élet kö zös sé ge i bõl, a Hor to bá gyi és a Du na-Drá va
Nem ze ti Park ból és kör nye zet vé de lem bõl kel lett ké szül -
nünk.

Ered mé nye ink:

Poós Pet ra 7.a III. he lye zett

Gábli Ág nes 7.a VI. he lye zett

Sza bó Ró bert 7.a VII. he lye zett

A Madar és fák or szá gos ver seny te rü le ti for du ló ját a
NEFAG ZRT. Szol no ki Er dé szet és Er dei Mû ve lõ dés Há -
zá ban ren dez ték. Ide há rom fõs csa pa to kat le het ne vez ni. 
Is ko lán kat Mol nár Ju dit 8.b, Poós Pet ra 7.a és Lövei Kar -
ina 6.a osz tá lyos ta nu lók kép vi sel ték, ahol VI. he lye zet tek
let tek.

A Kaán Kár oly or szá gos ter mé szet is me ret és ter mé szet -
vé de lem me gyei for du ló ja áp ri lis 13-án volt. Kü lön ver se -
nyez nek az 5. és 6. osz tá lyo sok.

Ered mé nye ink:

Szász Dá ni el 5.a III. he lye zett

Lip csei Erik 5.a VI. he lye zett

Lövei Kar ina 6.a III. he lye zett

Gúth Pet ra 6.a IV. he lye zett

-Poós Pet ra, Lövei Kar ina-
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A Szig li ge ti Szín ház ban
jár tak a Mó rá sok

„ A bol dog ság olyan ma dár, hogy a kis fé szek ben ha ma rébb meg pi hen.”
Mó ricz Zsig mond

Mó ricz Zsig mond Légy jó mind ha lá lig c. re gé nyé bõl ké szült
nagy si ke rû mu si calt néz het te meg is ko lánk gyer me ke i nek
egy cso port ja. Szabóné Soós Il di kó ta ní tó nõ szer ve zé sé -
ben má jus 3-án, 31 ta nu ló és 5 fel nõtt ve he tett részt a lát vá -
nyos elõ adá son. Nyi las Mi sit Sze ke res Fe renc Ger gõ
je le ní tet te meg a szín pa don. Meg is mer ked tünk a deb re ce ni 
kis di ák ne héz min den nap ja i val, a gye re kek csíny te vé se i -
vel, az ak ko ri is ko lai fe gye lem mel, ami kor a ta ní tó még nád -
pál cá val vagy kör mös sel fe gyel mez te ren det len di ák ja it. A
ze nés da rab iga zi ki kap cso ló dást nyúj tott min den részt ve -
võ szá má ra. Kautzky Armand já té ka Valkay ta nár úr sze re -

pé ben a fel nõt tek nek oko zott szép per ce ket. A sok
gyer mek szí nész még szem lé le te seb bé tet te a tör té ne tet. A
meg rá zó be fe je zés könnye ket csalt né há nyunk sze mé be.
Az elõ adás vé gén kö zös fo tó is ké szült a szín ház au lá já -
ban. Re mél jük még lesz le he tõ sé günk jö võ re is el lá to gat ni
eb be a cso dá la tos színházba! 

-Sze lei Zsu zsa-
-tanító-

Osz tály ki rán du lás az
Ele ven park ba

Osz tály ki rán du lást szer vez tünk el sõ se ink nek Bu da pest re az 
Ele ven park ba. A gye re kek nagy több sé ge még nem járt ott,
így na gyon iz ga tot tan vár ták, hogy mi lyen lesz az él mény -
park. Ami kor meg ér kez tünk alig le he tett a gye re ke ket
vissza tar ta ni egy „tak ti kai” meg be szé lés re. Sen ki nem tud ta
el dön te ni a sok ugrálóvár, tram bu lin, do dzsem, csúsz da, kis -
au tó kö zül hogy me lyi ken kezd jen. Mi vel egész na pos prog -
ram volt, így volt al kal muk min dent ki pró bál ni. A fel nõt tek
sem unat koz tak ad dig. Õk is ki pró bál hat ták a já té ko kat és ha 
ha ma rabb el fá rad tak, egy ké nyel mes babzsákfotelon fi gyel -
het ték to vább a cse me té ket. Nem volt meg ál lás a gye re kek -
nél, csak az ebéd ere jé ig, de utá na szin te azon nal sza lad tak
foly tat ni a játékot. 

A ha za me ne tel hez alig le he tett össze szed ni õket. Min den ki

ott akart alud ni, hogy más nap új ra le fá raszt has sa ma gát. A
bu szon az tán ele in te nagy csönd volt, min den ki vagy jobb ra,
vagy bal ra dõlt. Ami kor pe dig ki pi hen ték ma gu kat, kezdõdött
az élménybeszámoló. 

Kö szö ne tet mon dunk
Dr. Tóth Sa rol ta

dok tor nõ nek,
va la mint

Ke le men Csabánénak,

Nagy Nándorné

(szül.: Sza ba dos Ilona)

lel ki is me re tes
gon do zá sá ért.

Hapek Imréné és
Hapek Im re

JELENLEG IS
MÛKÖDÕ

HÁZTARTÁSI és
VEGYI ÁRU BOLT

ÁRUKÉSZLETTEL
EGYÜTT

ELADÓ VAGY

KIADÓ!

Érd.:

Szatlóczki Józsefné

06-30/223-8972

Iro dal mi Kör

Az Iro dal mi Kör  jú ni us 6.-án ver ses, me sés, báb -
já té kos mû sort adott a gye re kek nek a könyv tár -
ban.

Rend kí vül jól érez te ma gát min den ki. So kat ját -
szot tunk, éne kel tünk, és vers sel, báb já té kos me -
sé vel mú lat tuk az idõt. A gye re kek már
ér dek lõd tek a kö vet ke zõ ren dez vény idõ pont já -
ról.Min den ki vel, aki nek fel kel tet tük   ér dek lõ dé sét  
a fa lu na pon jú ni us 23.-án ta lál ko zunk.

-Ba log Éva-
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Ka taszt ró fa vé del mi vetélkedõ
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és Egy sé ges
pe da gó gi ai Szak szol gá lat, Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
Tag in téz mé nyé nek 5. és 7. osz tá lyos di ák jai áp ri lis ban ka -
taszt ró fa vé del mi ve tél ke dõn vet tek részt. A ver seny a Ti -
sza-li ge ti Sza bad idõs köz pont ban  ke rült meg ren de zés re. 4
fõs csa pa tok ver se nyez tek egy más sal. Ügyes sé gi ,
tájákozódási, ár víz vé del mi, men té si, tûz ol tá si fel ada to kat
kel lett meg ol da ni uk és egy el mé le ti TOTÓ-t. A csa pa tunk
tag jai: Lip csei Erik, Mága Ro zá lia, Nagy Jó zsef és Pá va Alíz
vol tak. A gye re kek jól meg áll ták a he lyü ket, 18 csa pat ból a
kö zép me zõ ben vé gez tek. A meg szer zett ta pasz ta la tok ra tá -
masz kod va jö võ re új ra pró bál ko zunk.

-Tukarcs Istvánné-
-fel ké szí tõ ta nár-

El sõ se gély nyúj tó ver seny
Is ko lánk Vö rös Ke resz tes bá zis is ko la. En nek ke re té ben mû -
kö dik egy el sõ se gély nyúj tó szak kör, ami na gyon ked velt a
fel sõ ta go za tos di á kok kö ré ben. Az  itt el sa já tí tott is me re tek -
bõl szá mol hat tak be a gye re kek a Törökszentmiklóson meg -
ren de zett te rü le ti el sõ se gély nyúj tó ver se nyen, ame lyen 4.

he lye zést ér tek el. A csa pa tunk tag jai: Lip csei Erik, Mága Jó -
zsef, Mága Ro zá lia és  Nagy Jó zsef.

Gra tu lá lunk az el ért ered mény hez.
-Tukarcs Istvánné-

-Vörös Ke resz tes ta nár el nök-

Hely tör té ne ti ve tél ke dõ a
Könyv tár ban

2012. má jus 15-én és 16-án, a TÁMOP 3.2.4 pá lyá zat ke -
re tén be lül, hely tör té ne ti ve tél ke dõt  ren dez tünk a Könyv -
tár ban. A meg je lent di á kok 6 csa pat ban mér het ték össze
tu dá su kat Fegy ver nek múlt já ról. A csa pa tok nagy lel ke se -
dés sel ol dot ták meg a fel ada to kat, me lyek kö zött sze re -
pelt kép fel is me rés, fo ga lom ma gya rá zat, hely tör té ne ti
tár gyak fel is me ré se és egyéb já té kos fel ada tok is.

A má so dik nap be fe je zé se ként a leg több pon tot össze -
gyûj tõ csa pat tag jai, könyv ju ta lom ban ré sze sül tek. 

Re mél jük, hogy a ve tél ke dõn el hang zott in for má ci ók, gya -
ra pí tot ták a meg je lent ta nu lók tu dá sát.

-Bog nár An na má ria és Ma gyar Ba lázs-

Ba ba Bör zét tar tot tunk
2012. má jus 26-án dél elõtt Pi ci Tap pancs el ne ve zés sel Ba -
ba Bör zét szer ve zett a Mû ve lõ dé si Ház.

A meg szo kott mó don az anyu kák össze fo gá sá val meg is va -
ló sult a ren dez vény ki elé gí tõ szá mú el adó val és - saj nos a
már elõ zõ ek ben is ta pasz talt – ke vés vá sár ló val. Aki részt
vett jól érez te ma gát és sok szép hol mit tu dott vá sá rol ni na -
gyon ked ve zõ áron. Leg kö ze lebb õsszel ta lál ko zunk új ra.
Kö szön jük a se gít sé get Mol nár Bar ná nak és Magyarné Pi -
ros ká nak!

-Kocsmár Er zsé bet-

Nyá ri zár va tar tás a
Könyv tár ban

Tájékoztajuk a Tisz telt Ol va só kat, hogy a Könyv tár 2012.
jú ni us 18-tól au gusz tus 1-jé ig ál lo mány el len õr zés mi att
zár va tart.
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A Ka to li kus Karitász Cso port
te vé keny sé gé rõl

2012. feb ru ár 18-án har ma dik al ka lom mal ren dez tük meg a
ka to li kus far san gi össze jö ve telt. Az Annaházi óvo dá sok mû -
sor ral ked ves ked tek, amit ez úton is meg kö szö nök. Ve tél ke -
dõt ren de zett Czifra Bá lint, amely el nyer te a je len lé võk
tet szé sét.

Az Or szá gos Karitász krí zis alap já ból négy csa lád 10-10 q tû -
zi fa ado mány ban ré sze sült. A tû zi fa ház hoz szál lí tá sá ról he -
lyi vál lal ko zó se gít sé gé vel gondoskodtunk.

A nagy böj ti temp lo mi gyûj tés ered mé nye ként 15 csa lád tar -
tós élel mi szer cso ma got kapott.

Az ado má nyo zók hoz zá já rul tak ah hoz is, hogy el sõ al ka lom -
mal fõtt ételt – töl tött ká posz tát –tud junk osz ta ni nagy csü tör -
tök ön 30 egye dül ál ló, idõs ember részére.

A töl tött ká posz tát a Köz pon ti Kony ha dol go zói fõz ték, és
ada gol ták ki szá munk ra. Az ön kor mány zat au tó já val két ön -
kén te sünk se gí tett az étel átadásában.

Kö szö ne te met fe je zem ki Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr nak,
aki le he tõ vé tet te prog ra munk megvalósítását.

Az ado má nyo zot tak vissza jel zé se na gyon po zi tív volt, sze -
ret nénk a fõtt étel osz tá sát meg is mé tel ni.

2012. má jus 13-án meg em lé kez tünk a Szent Ven del Plé bá -
nia önál ló mû kö dé sé nek 150. év for du ló já ról.A há la adó
szent mi se fõcelebránsa Dr. Ternyák Csa ba egri érsek volt. 

Az ün nep sé get je len lé té vel meg tisz tel te Dr.Szapáry György,  
ha zánk wa shing to ni nagy kö ve te, Fej ér An dor or szág gyû lé si
kép vi se lõ, Nagyné Ba kó Ka ta lin re for má tus lel kész, Tatár
László, polgármester.

Az Ér sek Atya sze rint temp lo munk egy cso da. Aarról ta nús -
ko dik, hogy a fegyvernekiek ko ráb bi ge ne rá ci ói fon tos nak
tar tot ták éle tük ben a szép sé get, mert érez ték, hogy a szép -
ség Is ten hez emeli a lelket.

Szent be széd ében ki emel te Is ten irán tunk ér zett, vá lo ga tás
nél kü li sze re te tét. El kell fo ga dunk az Õ sze re te tét, és egy -
mást is sze ret nünk kell. Az egy más iránt ér zett sze re tet meg -
újít hat ja a mi egyházközségünket is. 

Az Ér sek Atya meg ál dot ta a fel újí tott szen télyt és ol tárt. Meg -
kö szön te Bor dás Pé ter plé bá nos mun ká ját, me lyet  a temp -
lom fel újí tá sá ban, és kö zös ség szolgálatában végzett.

Dr. Szapáry György nagy kö vet
el mond ta, hogy a 150 év re
vissza gon dol va tisz tel nünk
kell a múl tat, de al ka lom ez a
jö võ tisz te le té re is. Há rom kö -
zös ség hez tar toz nunk kell
életünk során.

Ez a csa lád, a hit, és a ha za.

Bor dás Pé ter atya kö szö ne tet
mon dott a fel újí tás ban részt -
ve võk nek, az ado má nyo zók -
nak, a Pánthy End re Ka to li kus
Ál ta lá nos Is ko la ének ka rá nak,
a tö rök szent mik ló si temp lom
kántorának és kórusának. 

Az eg ri ba zi li ká ban ta lál koz tak
má jus 19-én az egy ház me gye
cso port ja i ban te vé keny ke dõ

karitász ön kén te sek. Több mint 800 részt ve võ vo nult be
te le pü lé sük ne vét vi se lõ lo bo gók kal az ün ne pi szent mi sé re.
A ta lál ko zó cél ja, hogy len dü le tet ad jon a
karitász-szervezetekben dol go zók nak. Sen kit se hagy junk
egye dül, legyen jellemzõ ránk az önfeláldozó szeretet.

A rész ve võ ket Sol tész Mik lós, ál lam tit kár, és Spányi An tal, a
Ma gyar Karitász püs pök el nö ke kö szön töt te. Zagy va Ri chárd, 
veszp ré mi karitász igaz ga tó, a szer ve zet ma gyar or szá gi tör -
té ne tét mu tat ta be. Árvai Fe renc, az Egy ház me gyei Karitász
igaz ga tó ja az el múlt idõ szak tör té né se it fog lal ta össze. Cso -
por tunk 12 fõvel képviseltette magát a találkozón.

Sze re tet tel fo ga dunk és vá runk  ön kén te se ket cso por tunk ba.

 -Leblanc Lajosné-
-csoportvezetõ-

SPÓROLHAT
ÉLELMISZERBOLT

AJÁNLATA

• Fris sen sült FORNETTI ter mé kek
• TERMELÕI (tartósítószermentes) TEJ és

TEJTERMÉKEK
(cu kor be te gek nek nyír fa cuk ros éde sí tés sel)

• KENDERESI ke nyér
és pék áru

• NESTLÉ jég kré mek
• ENERGETIZÁLT LÚGOS IVÓVÍZ

Csa lá di ház
el adó,

Bar tók B. út 8.
szám alatt.
1,5 szo ba,

össz kom for tos.
Tel.:

06-30/541-6041
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Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis
Alap szol gál ta tá si Köz pont

má ju si és jú ni u si prog ram jai
Az Idõ sek Klub jai a ta va szi idõ be kö szön té sé vel vál to za tos
sza bad idõs prog ra mok kal vár ják a klub ta go kat, va la mint la -
kos sá gi szin ten is szer vez nek ki rán du lá so kat a kör nyék
gyógy- és strand für dõ i be. Má jus hó nap ban mind há rom klub
több sza bad idõs el fog lalt sá got is szer ve zett.

Anyák Nap ja ün nep ség a Mû ve lõ dé si Ház ban

Má jus el sõ va sár nap ja az édes anyák és a nagy ma mák ün ne -
pe. Eb bõl az al ka lom ból már ha gyo mány, hogy a fegyverneki 
te lep hely 3 Idõ sek Klub já nak össze vont ün nep sé gét a Mû ve -
lõ dé si Ház ban tart juk meg. Má jus 10-én szé pen meg te rí tett
asz ta lok kal, vi rá gok kal fel dí szí tett he lyi sé gek be in vi tál tuk
idõ se in ket. Ren dez vé nye in ket az elõ zõ évek hez ha son ló an
meg tisz tel ték ön kor mány za tunk ve ze tõi, Ta tár Lász ló Pol -
gár mes ter Úr és Dr. Bú zás Istvánné Klá ri ka Jegy zõ asszony,
amely nek na gyon örül tek idõ se ink. A mû sort évek óta az Or -
czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la al sós ta nu lói ad ják,
most a má so di kos gye re kek szín vo na las mû so rá nak tap sol -
hat tak a nagy ma mák és nagy pa pák, me lyet Szûcs Attiláné
és Ko vács Irén ta ní tó né nik ta ní tot tak be - kö szön jük ne kik.
Az ün ne pel te ket éve lõ cse re pes szeg fû vel aján dé koz tuk
meg, s ebé dig kö zös nó tá zás sal, tán co lás sal telt az idõ. A fi -
nom ebé det a Gyer mek élel me zé si Kony ha fõz te szá munk ra,
majd ebéd után a nap fény pont ja, a tom bo la hú zás kö vet ke -
zett, ahol sok ér té kes és hasz nos tárgy ta lált gaz dá ra. A te le -
pe si és szapárfalui idõ sek a Pol gár mes te ri Hi va tal
kis bu szá val tér het tek ha za egy em lé ke ze tes nap zá rá sa ként.

90 éves klub tag kö szön té se a te le pe si II. sz. Idõ sek Klub -
já ban

Egyik klub ta gunk, Sán dor Istvánné Bö zsi né ni 2012. má jus
23-án töl töt te be 90. élet év ét. Egy kor mány ren de let alap ján,
ha a szép ko rú ké ri, a te le pü lés pol gár mes te re ün ne pé lyes
ke re tek kö zött kö szön ti ott ho ná ban vi rág cso kor, aján dék és a 

Mi nisz ter el nök alá írá sá val hi te le sí tett em lék lap át adá sá val.
Az Idõ sek Klub já nak ve ze tõ je és dol go zói ké ré sé re nem ott -

ho ná ban, ha nem a "má so dik ott ho ná ban", a II. sz. Idõ sek
Klub já ban ke rült sor a szü le tés na pos kö szön té sé re. Ta tár
Lász ló Pol gár mes ter Úr ér ke zé sét nem csak az ün ne pelt, ha -
nem a klub min den tag ja vár ta, kör be fog va a szép kort meg -
ért Sán dor Istvánné Bö zsi né nit, aki 2001 óta tag ja a klub nak. 
Rend sze re sen be jár, 90 évét meg ha zud tol va örök moz gó,
min den prog ram ban ben ne van, te le van élet kedv vel, sze ret
tán col ni, mu lat ni. Pol gár mes ter Úr kö szön tõ sza va it, a vi rág -
csok rot és az aján dé ko kat meg ha tód va fo gad ta. A klub dol -
go zói és a klub tár sak ne vé ben Raj na Imréné Pan ni ka sa ját
ver sé vel és vi rág cso kor ral kö szön töt ték az ün ne pel tet, majd
kö tet len be szél ge tés sel Bö zsi né ni fel idéz te élet út ját, de ez -
zel még nem ért vé get az ün nep lés... Más nap a dol go zók ha -
tal mas, sa ját ké szí té sû tor tá val és min den klub társ egy-egy
szál ker ti vi rág gal kö szön töt te fel, aki vi szon zá sul sü te -
ménnyel és üdí tõ vel há lál ta meg tár sai szí ves sé gét. A szü le -
tés na pi "bu li" ze ne szó val, tán co lás sal ért vé get, em lé ke ze tes 
na po kat sze rez ve az ün ne pelt nek.

Bográcsolás, pa la csin ta sü tés az "ebéd szü net" nap ja in

Az Idõ sek Klub ja i nak dol go zói a 3 na pos gáz szü net ide jé re
sza bad idõs prog ra mo kat szer vez tek a klub tag ok nak. Az I.
szá mú Annaházi Idõ sek Klub já ban bog rács ban fõtt az ebéd
a be já ró klub tag ok nak, akik öröm mel áll ták kör be a ro tyo gó
üs töt, har mo ni ka szó mel let ti nó tá zás sal vár ták, hogy meg fõ -
jön az ebéd. El sõ nap bir ka pör költ il la ta jár ta be a kör nyé ket,
má so dik nap Jó kai Bab le vest fõ zött egyik klub ta gunk a töb bi -
ek és a dol go zók se gít sé gé vel. Har ma dik nap fi nom ra si ke re -
dett slam buc nak örül het tek az ebé de lõk. Idõ se ink nek
na gyon tet szett az új "ét lap", sze ret ték vol na vissza tap sol ni a
sza ká cso kat, egy-egy klub tag sa ját ma ga is hoz zá já rult egy
kis itó ká val a jó han gu la tú ebéd so ro zat hoz. Az új klub ve ze tõ,
Kocsmár Er zsi ke öt le te még job ban össze hoz ta a klub ta go -
kat.

A te le pen, a II. szá mú Idõ sek Klub já ban me leg szend vics sü -
tés re és a 90. szü le tés na pi bu li ra vár ták az ebéd szü net ide jé -
re a klub ta go kat.

Szapárfaluban, a III. szá mú Idõ sek Klub já ban az ebéd hi ányt
pa la csin ta sü tés sel pó tol ták a klub dol go zók, vá lasz tá si le he -
tõ sé get kí nál va tú rós, ka ka ós és lek vá ros pa la csin tá ból. Itt
egyéb ként egy dol go zói to vább kép zés zá ró nap já ra is sor ke -
rült, szin tén pa la csin ta evés sel. 

Kö vet ke zõ prog ram ja ink jú ni us ban

Jú ni us hó nap újabb prog ra mo kat ígér. A Szapárfalui Idõ sek
Klub ja 30 éve vár ja a te le pü lés rész idõ se it, az eb bõl az al ka -
lom ból ren de zett ün nep ség re a 3 klub be já ró tag ja i nak rész -
vé te lé vel ke rül sor.

Jú ni us 20-án az újon nan meg nyílt kis új szál lá si Kumánia
Gyógy- és Strand für dõ be szer ve zünk au tó bu szos ki rán du -
lást, mely re az in téz mény klub tag ja in kí vül a te le pü lés für dõz -
ni, stran dol ni vá gyó la kos sá gát is vár juk.

Für dõ zést a nyár min den hó nap já ban szer vez zünk, aki sze -
ret ne hoz zánk csat la koz ni, sze mé lye sen vagy te le fo non is
ér dek lõd het a klu bok ban a klub ve ze tõk nél: I. sz. Annaházi
Idõ sek Klub ja, Kocsmár Antalné, 556-026; II. sz. Új te le pi Idõ -
sek Klub ja, Mácsárné Lõkös Éva, 481-023; III. sz.
Szapárfalui Idõ sek Klub ja, Ta tár Gyuláné, 481-022.

-Barta Józsefné-
-Igazgató-
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Fegyverneki ka ra te si ke rek
A To ka ji Dojo SE. Fegyverneki Ka ra te Szak osz tá lya ként, 
nagy szá mú ér dek lõ dõ részvételé-vel 2011. szep tem ber
01-jén tar tot tuk el sõ edzé sün ket, sensei To ka ji Sán dor és
sempai Cson tos Gá bor edzõk ve ze té sé vel. A kez de ti lel ke -
se dés nem ha gyott alább, je len le gi tag lét-szá munk 25 fõ,
akik hét fõn és pénteki napokon látogatják a dojonkat.

2011. no vem be ré ben vet tünk részt el sõ Me zõ kö ves di edzõ -
tá bo run kon, ahol shihan dr. Zaka-riás Lász ló 7 dan inst ruk tor
ve ze té sé vel is mer ked tünk a ma ga sabb szin tû ka ra te tit ka i -
val. Az edzõ tá bor vé gén nagy szá mú karatéka tett sikeres
övvizsgát. 

Ta va szi edzé sek és sze mi ná ri u mok után szor gal muk és ed -
di gi mun ká juk el is me ré se ként is mé tel ten töb ben lép tek elõ re, 
ér de mel ték ki a következõ fokozatukat. 

Szin tén ta vasszal ke rült meg ren de zés re Né met or szág ban a
2012. évi IMAF Eu ró pa Bajnok-ság, ahol szak osz tá lyun kat
egy fõ kép vi sel te:  Koll Mar tin, 16 év alat ti kata ka te gó ri á ban I. 
he lye zést ért el. Ez úton gra tu lá lunk Mar tin si ke re i hez és kö -
szön jük meg mind azok támogatá-sát akik anya gi se gít sé get
nyújtottak a versenyen való induláshoz!

Edzé se in ket hét fõn 18:30 és pén te ken 19:00 óra kor tart juk a
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tor na ter mé ben, aho vá min den
ka ra te iránt ér dek lõ dõt szeretettel várunk!

Osu
-Seimpai Cson tos Gá bor-

Horgászverseny 
Tisz telt Fegyverneki Hor gász tár sak!

Im már má sod já ra ke rül meg -
ren de zés re a Vi rág zó Ti sza Na -
pi Hor gász ver seny 2012. jú ni us
23-án 08 órá tól, az Al só ré ti
Holt-Ti sza II. sza ka szán. A hor -
gász ver seny nyílt csa pat ver -
seny, há rom fõs csa pa tok kal. A
ver se nyen bár ki részt ve het, aki
ren del ke zik 2012. év re ér vé -

nyes Ál la mi hor gász jeggyel. A rész vé tel elõ fel té te le egy re -
giszt rá lás, mi vel a ver senyt kö ve tõ en egye sü le tünk
meg ven dé ge li a részt ve võ ket. Így az ét kez te tés hez tudnunk
kell a létszámot! Regisztrálni a 70 3621568 telefonszámon
lehet.

A ne ve zé si díj 6.000 Ft/csa pat. Sor szám hú zás kor egy sze -
ren csés csa pat vissza nye ri a ne ve zé si dí jat! A ván dor ser le -
get ta valy a Szol no ki Ki ni zsi HE
vit te el, és in for má ci ó im sze rint
nagy erõk kel vesz nek részt,
hogy az idén is mét el vi hes sék
ezt a pom pás ser le get! Ked ves
fegyverneki hor gá szok! Most kell 
meg mu tat ni, hogy ti is vagy tok
olyan ügye sek, mint a szol no ki -
ak! A ver seny rõl bõ veb ben a
www.sarszogi-she.hu ol da lon
olvashattok, vagy a fenti
telefonszámon érdeklõdhettek! 

Gyer tek mi nél töb ben, hogy
együtt el tölt hes sünk egy kel le -
mes napot.

-SH-TSE ve ze tõ sé ge-

Jól pá lyá zott a Sportegyesület

foly ta tás az el sõ ol dal ról

Leg lát vá nyo sabb be ru há zás min den bi zonnyal a sport pá -
lya ar cu la tá nak vál to zá sa lesz, me lyet jú ni us 30-ig kell ki vi -
te lez ni. Az em lí tett be ru há zás tar tal maz za a cen ter pá lyán
az új lab da fo gó há ló tar tó szer ke zet ének, va do na túj kor lát -
já nak el ké szí té sét, a né zõ te ret és a pá lyát el vá lasz tó ke rí -
tés te le pí té sét. Ezen túl a Sport te lep Holt-Ti sza fe lõ li ré szén 
el he lyez ke dõ ke rí tés fel újí tá sát, va la mint va gyon vé del mi
ka me ra rend sze ré nek kiépítését.

A Ti sza-men ti Leader Egye sü let nél a ci vil szer ve ze tek szá -
má ra ki írt mû kö dé si pá lyá za ton  is si ke res nek bi zo nyult a
be nyúj tott ké re lem. Az itt nyert össze get esz köz fej lesz tés re 
hasz nál hat juk fel. A be ru há zás fo lya mán 55 db új lab dá val
gaz da go dik a lab da rú gó csa pat. A ré gi már-már bal eset ve -
szé lyes lab da fo gó há lót fel újí tot tuk és át he lyez tük az edzõ -
pá lyá ra. A cen ter pá lyá ra pe dig új lab da fo gó há ló te le pí té se
tör tént meg. Az itt hasz ná la tos 144 m2 há ló be szer zé se it le -
he tett eb bõl a pá lyá zat ból  fi nan szí roz ni (tar tó szer ke zet a
TAO pá lyá zat ból). Eze ken kí vül 2 pár ka pu há ló, 18 db me -
le gí tõ (tar ta lék já té ko sok nak, min den kor osz tály ban)  be -
szer zé sét va ló sít hat juk meg. Kü lön öröm, hogy vég re egy
elekt ro mos eredményjezõ ké szü lék re is tud tunk pá lyáz ni,
mely nek a be szer zé se a na pok ban va ló sul meg.

Egye sü le tünk to vább ra is tö rek szik ar ra, hogy spor to ló ink a
leg jobb kö rül mé nyek kö zött ké szül hes se nek ver se nye ik re,
ezért min den pá lyá za ti le he tõ sé get ki hasz nál. Már be nyúj -
tot ta, a 2012-13-as baj no ki sze zon ra vo nat ko zó sport fej -
lesz té si prog ram ját is, mely el bí rá lás alatt áll. Eb ben újabb
a Sport te le pet érin tõ be ru há zá sok meg va ló sí tá sát cé loz ta
meg, de ez út tal is az után pót lás-ne ve lés fej lesz té sét tart ja a 
leg fon to sabb nak. 

-Faragó Zsolt-
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A  Fegyverneki Hor gász
Egye sü let hí rei

Hor gász egye sü le tünk 2012. áp ri lis 22-én ren dez te meg a ta -
va szi ve gyes hal fo gó ver se nyét az Al só ré ti Holt-Ti szán. A
ren dez vény iránt nagy volt az ér dek lõ dés. 76 ver seny zõ ne -
ve zett be, így szer ve zõk kel és kí sé rõk kel együtt kb.120-130
em ber lep te el a Holt-Ti sza 2-es ágát. 

Ne ve zés kor min den in du lót a szo ká sos mó don ven dé gel tünk 
meg. Az elõ zõ na pi te le pí tés nek és az azt kö ve tõ hor gá sza ti
ti la lom nak kö szön he tõ en sok hor gász nak si ke rült ha lat fog ni. 
Fõ ként ponty akadt a ho rog ra. Az ér té ke lés az or szá gos ver -
seny sza bá lyok sze rint tör tént, így min den gramm egy pontot
és minden kifogott hal egy pontot ért. 

A leg ered mé nye sebb ver seny zõ ink:

Fel nõtt ka te gó ria:

1. Mága Csa ba   13958 pont

2. Fe hér Gyu la       9129 pont

3. Mága De zsõ       8604 pont

4. Domány Ist ván   6719 pont

5. Tú ró   Csa ba       6553 pont

6. Dió sze gi Já nos   6454 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:

1. Mága Ist ván       6060 pont

2. Domány Ist ván   2860 pont

3. Ta kács Sán dor    2155 pont

4. Mága Dá ni el       1702pont

5. Csomor Má té        962 pont

6. Tóth Krisz ti án      304 pont 

/kép/

A nyer te sek ju tal ma hor gász fel sze re lés volt, amit Ta tár Lász -
ló pol gár mes ter úr és az egye sü let el nö ke adott át. Meg aján -
dé koz tuk a leg idõ sebb ver seny zõn ket, Susz ter Zsig mon dot
és a leg fi a ta labb in du lót, Mol nár Kit tit is. A díj ki osz tás után
min den ver seny zõt, kí sé rõt , ven dé get és szer ve zõt meg ven -
dé gel tünk egy tá nyér ser tés pör költ tel.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok nak a tá mo ga tá -
sát, akik hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ilyen szín vo na las ver -
senyt tud junk ren dez ni. Kü lön kö szö ne tet mon dok Ta tár
Lász ló Pol gár mes ter úr nak, aki  a pol gár mes te ri ke ret bõl já -
rult hoz zá a ver seny meg ren de zé sé hez és a szál lí tást is vál -
lal ta. Raj ta kí vül a Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ, Jancsó
Gá bor és Mar si Im re tá mo ga tá sá ra szá mít hat tunk.

Kü lön meg kö szö nöm a Pol gár mes te ri Hi va tal nak, hogy a
ver seny hely szí nét szé pen rend be tet ték és iga zi ver seny pá -
lyát alakítottak ki.

Tá jé koz ta tom hor gász tár sa i mat, hogy a Kö zép- Ti sza Vi dé ki

Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge má jus 20-án tar tot ta az
éves kül dött köz gyû lés ét, me lyen vá lasz tás ra is sor ke rült. Az
el kö vet ke zõ 5 év ben a szö vet ség el nö ke Tö rök Sán dor, ügy -
ve ze tõ el nö ke Nagy Gyu la ma radt. A hor gász szö vet ség ben
elõ zõ évek hez ké pest nõtt a hor gá szok lét szá ma és a ki fo gott 
hal mennyi sé ge is. Az egy fõ re ju tó or szá gos át lag 17 kg, a
me gyei át lag 20 kg és az egye sü le ti át lag  22 kg..

Az el kö vet ke zõ idõ szak ra jó hor gá sza tot kí ván: a
Fegyverneki Hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge

-Tukarcs  Isvánné-
-elnök-

Az "Ügyes Ke zek Klub ja"
hír le ve le!

Is mét el ér kez tünk a nyá ri szü ne tünk höz, ám azért ese mé -
nyek ben gaz dag évet zár tunk.

2011. õszén részt vet tünk a Mû ve lõ dé si Ház Ké zi mun ka ki ál -
lí tá sá nak el ké szí té sé ben. A Ka to li kus temp lom ka rá csony fá -
já ra dí sze ket hor gol tunk. Mi ku lás kor meg lá to gat tuk a hár mas 
ik re ket. A gye re kek nek csokimikulást,anyu ká juk nak pe dig
hor golt an gyal ká kat és vá sár lá si utal ványt vit tünk.  

Klu bun kat ét ta gunk kép vi sel te mun ká já val a Me zõ tú ri Kis tér -
sé gi Ké zi mun ka Ki ál lí tá son,részt vet tünk a meg nyi tó ün nep -
sé gen is sok ta pasz ta lat tal let tünk gaz da gab bak. A
Vö rös ke reszt Vér adók va cso rá já hoz sa ját ma gunk ké szí tet te 
tom bo lá val mi is hoz zá já rul tunk. Jú ni us 4-én el ké szí tet tük a
Mû ve lõ dé si Ház ban a Go be lin ki ál lí tást. A jú ni us 6-ai meg nyi -
tón kö szön tõt mon dott Mol nár Bar na a Mû ve lõ dé si Ház ve ze -

tõ je,majd meg hall gat tuk Ré ti La jos ka ver ses me sé jét. A ki ál -
lí tás jú ni us 15-ig meg te kint he tõ hét fõ,szer da és csü tör tö ki
na po kon egész nap, míg ked den és pén te ken a dél utá ni
órák ban. Jú ni us 9-én egy ese mény dús ki rán du lá son vet tünk
részt. Vol tunk Rákóczifalván a "Ma ci Mú ze um ban" és az
"Éden Ma dár park ban ".Kö vet ke zõ ál lo más a Tiszakürti Ar bo -
ré tum volt. In nen az Abonyi Ál lat kert be lá to gat tunk el. Vé ge -
ze tül a Szol no ki "Ti sza vi rág"gya log hí don sé tál tunk át a
Ti szán. Kel le me sen el fá rad va ér tünk ha za az es ti órák ban.
Ok tó ber 1-jén tar juk a szü net utá ni el sõ  össze jö ve te lün ket.
Vá runk tag ja ink kö zé min den kit, aki sze ret ké zi mun káz ni,
vagy pe dig sze ret né meg ta nul ni ezt. Min den hét fõi na pon
18-órakor tart juk fog lal ko zá sun kat a Mû ve lõ dé si Ház kis ter -
mé ben.

-Strigel Józsefné klub ve ze tõ-
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IVÁNYI GYÖRGY
ha lál nak 5. év for du ló já ra em lé ke zés

Nem in te get töb bé az el fá radt ke zed,
Nem do bog ér tünk jó sá gos szí ved.
Szá munk ra Te nem le hetsz ha lott,

Örök ké él ni fogsz, mint a csil la gok!
Em lé ked szí vünk ben örök ké él!

Sze re tõ fe le sé ge, lá nya és ve je.

Fáj da lom mal tu dat juk azok szá má ra,
akik is mer ték és sze ret ték, hogy

NAGY MIKLÓS
hosszan tar tó be teg ség után

2012. áp ri lis 27-én,
éle té nek 78. évé ben

el hunyt.
Ké ré sé re ham vai ide ha za lett el he lyez ve.

A múlt ba vissza néz ve va la mi fáj
Va la kit ke re sünk, aki nincs már
Nél kü led szo mo rú üres a há zunk
Még most sem hisszük el, hogy

hi á ba vá runk
Fáj a szí vünk mert itt hagy tál,

bé ké sen szé pen el alud tál.
Küz döt tél, de már nem le he tett
Most a csend ölel át és sze re tett

Lel ked re mé lem bé ké re ta lált
Te a menny bõl vi gyá zol re ánk
Aludj csen de sen örök ál mod

So ha nem fe led, csa lá dod.

IFJ. FODOR JÁNOS
halálának 13. év for du ló já ra

„Ki nek gyer me két nem fe di sír ha lom,

az nem is tud ja mi az igaz fáj da lom”

Sze re tõ szü le id, test vé red,

nagy szü le id, és a ro ko nok.

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik

KORPÁS JÁNOS
(élt 90 évet)

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.

LÁNYAI és csa lád ja ik

Em lé ke zés
CZIFRA ANDRÁS
 ha lá lá nak 1. év for du ló já ra.

„Lel ked mint fe hér ga lamb, Csen de sen messzi re szállt,
Hi á ba ke re sünk, könnyes sze münk, Már so ha nem ta lál.

De tud juk, hogy a csil la gok kö zött, A leg fé nye sebb te le szel.
Utat mu tatsz, mert szí vünk ben örök ké lé te zel.”

Sze re tõ Csa lá dod

Em lé ke zés!
OLLÉ JÓZSEF

ha lá lá nak 6 éves év for du ló já ra.
"Rég már, hogy el men tél tõ lünk

Üres lett a he lyed, hi á ba ke re sünk.
Úgy men tél el mint a ta vasz vi rá ga,

Sí rod ba szállt Ve led szí vünk bol dog sá ga...
De mi tud juk a ha lál után jön az örök élet,

Ott majd Te vársz ránk, s mi át öle lünk té ged!"

So ha nem fe le dünk

Anyu kád, Eri ka, Ti bor és családja

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:
Nagy Nándorné /Sza ba dos Ilo na/ élt 90 évet
Barta Jó zsef élt 85 évet
Köpösdi Istvánné /Strigel Má ria Bor bá la/ élt 70 évet
Nagy Sándorné /Rózant Mar git/ élt 79 évet
Kor pás Já nos élt 90 évet
Guth Edit élt 40 évet
Nagy Mik lós élt 78 évet
Ko vács Mihályné /To kai Er zsé bet/ élt 90 évet
Pabar Lajosné /Jakus Ilo na/ élt 83 évet
Losonczi Mihályné /Lipcsi Etel ka/ élt 94 évet
Far kas Ist ván élt 63 évet
Kabai Já nos élt 51 évet
Gúth Pál élt 72 évet
Ba logh La jos élt 80 évet
Vágán Ba lázs élt 69 évet
Mol nár Istvánné  /Deme Er zsé bet/ élt 80 évet

Em lé kü ket sze re tõ szí vünk ben õriz zük.
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Gó lya hír 
"Meg jöt tem, itt va gyok, ép pen kö rül né zek, s egy is me rõs szem párt meg is mer ni vé lek.Hí vo ga tó él mény, ér zem, hogy kö ze leg, se gít se tek kér lek
hadd men jek kö ze lebb.S egy halk sza vú asszony meg hall ván a vá gyam, Apa po cak já ra oda fek tet lá gyan. Hogy míg át öle li pi ciny ha son -
má sát, bol do gan hall gas sam szí ve da lo lá sát.Me leg te nye ré vel si mo gat ja bõ röm, ha el szen de red nék, most Õ len ne az õröm.Olyan jó így

együtt, fe küd ni az ágy ban, Anya po cak já ban ilyen ál mot lát tam.
Bé kés biz ton ság ban in dul föl di lé tem, há lá san kö szö nöm csen des szü le té sem."

Nagy-Müller Olí via Zoé 2012.04.26. Hárs fa u.5 Müller Mó ni ka, Nagy At ti la

Nagy-Müller Nán dor At ti la 2012.04.26. Hárs fa u.5 Müller Mó ni ka, Nagy At ti la

Mága Re ná ta 2012.04.10. Ár pád.u.48. Szé kely Szil via, Mága Ba lázs

Sallai Zol tán 2012.04.13. Za gyi u.16. Var ga Ka ta lin, Sallai Zol tán

Ta tár Sza bolcs 2012.04.20. Dó zsa u.69. To ka ji Er zsé bet, Ta tár Csa ba

Bu dai Ro land 2012.05.13. Roz ma ring u.7. Ko vács Eri ka, Bu dai Pál

Nagy Csen ge 2012.05.13. Mar ti no vics u.37. Ke le men Krisz ti na, Nagy Krisz ti án

Csík Hu nor Ri chárd 2012.04.26. Szeg fû u.1/a Gábli Eri ka, Csík Ist ván

Var ga Já nos 2012.04.04. Liszt u.24. Egyed Eri ka, Var ga Já nos

Bánszki Ale xand ra 2012.05.12. Sallai u.9/a Tabányi Szil via, Duka Kár oly
Mol nár Bul csú Vajk 2012.05.30. Hárs fa út 4/a Tö rök Esz ter, Mol nár Barna

Va la mennyi ba bá nak és csa lád já nak hosszú bol dog éle tet, jó egész sé get kí vá nunk!
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2012. jú ni us 22 péntek
1800 Fel vo nu lás a Ma gyar Ven dég lõ tõl a Kál vá ria Dom big

1830 Ken de Baranta Tiszaszõlõsi  Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 
be mu ta tó ja a Kál vá ria Domb nál, Szer tar tás, tûz gyúj tás, V. ju -
bi le u mi TÛZÖNJÁRÁS.

2012. jú ni us 23. szom bat
NEVEZÉSEK 7.30-TÓL, VERSENYEK 8.00-TÓL.

Prog ram a szín pa don:

900

• Ta tár Lász ló pol gár mes ter, a ren dez vény meg nyi tó ja
• Óvo dás cso port fel lé pé se; 
• Ló kö tõk ci te ra ze ne kar; Hétszínvirág Citeraegyüttes, Pa -
csir ta Citeraegyüttes, Szapáry Nép dal kör be mu ta tó ja

• Ta vasz vá ró Né met gye rek tánc  (Vad vi rág nép tánc cso port)
• A fe le dé keny le gény (ea.:Ré ti La jos)
• Vi rág cso kor ( ea.: Czifra Ju dit 5.a, fel ké szí tõ: Polster Il di kó)
• A farkastanya (nép me se) ( ea.:Göõz Ba lázs)
• Az öreg fa zék tit ka (ea.:ORCZÁCSKA drá ma cso port
4.b)

• Janikovszky Éva: Ve lem min dig tör té nik va la mi 
• (ea.: Már ton Mar tin)
• Ka csa tánc, Bar bie girls ( ea.: Szi vár vány Dance)
• A bo lon dos le gény (nép me se) (ea.:Bu rai Ivó Ar nold 4.b) 
• Nép dal cso kor (ea.: „Sár ga ri gó” ci te ra cso port)
• Láz ár Er vin: A Kék meg a Sár ga (Tóth Bar na és Tóth
Nán dor)

• Pa lo tás
• Pom-pom-os lá nyok; Country; Börlex 
• (A fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói)
• Sí pos Ale xand ra Mó ni ka (Mo dern Tánc)
• Steam Heat
• Has tánc Há rom Ani kó 
• Zsa nett Mo dell és tánc stú dió
• Annaházi If jú sá gi Nép tánc be mu ta tó
• Mirella Nõi Kar
• Te mes vá ri Dó ra

• Fur fan gos Pé ter (ea: „pOrczyjó” drá ma cso port)

1430 Ered mény hir de tés Sár kö zi Holt-Ti sza hor gász egye sü let 

1500 He lyi éne ke sek be mu ta tó ja

Fel lép nek: Csõke Krisz ti na, Csík Re be ka, Kocsmár Hen ri et -
ta, Raj na Imréné, Náhóckiné Raj na Márta, Losonczi
Mihályné Mag di né ni, Négyesiné Bí ró Ilo na.

1630 Annaházi Nép tánc cso port be mu ta tó ja (kí sér a Se bes
Ze ne kar)
• Ver se nyek, ve tél ke dõk ered mény hir de té se 
• Annaházi Nép tánc cso port be mu ta tó ja (kí sér a Se bes Ze -
ne kar)

1800 SZTÁRVENDÉG: Roy és Ádám

1930 Anonym kon cert

2045 Rozzyhozzbort kon cert

2150 Tû zi já ték

2200 Dogs kon cert 

Virágzó Tisza Napja

Egyéb prog ra mok a sport pá lyán: Fõ zõ ver seny (je lent -
kez ni a hely szí nen, esz kö zök rõl min den ki ma ga gon -
dos ko dik),

1300 ada gos lát vány üst ben mar ha pör költ fõ zé se kós -
to ló jegy 400 Ft elõ vé tel ben, hely szí nen 1000 Ft;„Vi rág -
zó Ti sza” Kis pá lyás Labdaruúgó Ku pa, meg hí vá sos
Ké zi lab da Tor na, Ját szó ház, kézmûvesbemutató, XI.
szá za di lo va gi be mu ta tó, Gép be mu ta tó (Kun ha lom),
1530 A Fegy ver nek KSE 5-11 éves lab da rú gó pa lán tá i -
nak be mu ta tó edzése,  1630 Gá la fo ci, a 90-es évek já té -
ko sai, Lo vas be mu ta tó, Kis új szál lá si Tûz ol tók
be mu ta tó ja

Íjá szat, Ro vás írás, Dibáczi Éva Oriflame, Vö rös ke -
reszt, Ko sár fo nás, Ügyes ke zek klub ja, Ka to li kus
Karitasz, Se gí tünk Egye sü let, Sajt be mu ta tó

Zöld sá tor, Agya go zás Vass Áron nal, Fegyverneki Iro -
dal mi Kör.

Tá mo ga tók:
Tóth Bt. Gumiszervíz, Dr Bog nár Zol tán, Ta tár és fia Kft, Danka Bt, Fegyverneki Au tó ja ví tó Kft, 

Dibáczi Éva Oriflame és

15



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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné dr.  jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Négyesiné Derecskei Edina

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt
ISSN 2060-4203

2012. évi lap zár ta idõ pont jai: páros hónapok elsõ munkanapja

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Fel sza ba du lás út 173. szám alat ti épü le té be 

(volt gyógy szer tár), vagy a hirmondo@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 elõ ál lí tás: Ronin-Rol Bt. 
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.

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 tõ Fegy ver nek Nagy köz ség
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.

I. Fegyverneki Ve te rán
Au tó és Mo to ros Bör ze

és Ki ál lí tás
Dá tum: 2012. jú ni us 23.

Hely szín: Fegy ver nek 4. sz. fõ út mel let ti ka mi on par ko ló
(GPS: É 47.239443, K 20.536470). 

Tisz te let tel meg hí vunk min den ér dek lõ dõt az 2012. évi fa lu -
nap ke re té be meg ren de zen dõ I. Fegyverneki Veterán Bör -
zé re és kiállításra. 

Itt több mint 10.000 négy zet mé te res te rü let áll ren del ke zé sé -
re az áru sok nak és a ve võk nek, hogy áru ba bo csát has sák
remekmûveiket. 

Nyi tás reg gel 7 óra kor. Az áru sok/ki ál lí tók elõ ze tes be je lent -
ke zés után, ér ke zé si sor rend ben fog lal hat ják el a helyeiket. 

Ve te rán au tós és mo to ros fel vo nu lás 12 órá tól a te le pü lés fõ -
ut cá ján (par ko ló tól a sport pá -
lyá ig 3 km ).

TILOS a kö vet ke zõ ter mé -
kek áru sí tá sa: - ve szé lyes
anya gok (pl. gyógy szer,
mé reg) - jö ve dé ki ter mé -
kek (pl. ci ga ret ta, ká vé, al -
ko hol, ben zin, stb.) -
nem ha tás ta la ní tott
vagy en ge dély
nél kü li fegy ver,
lõ szer, - rob -
ba nó- és rob -
ban tó szer,
pirotechnika
i termékek.

Lá to ga tók -
nak, vá sár -
lók nak a
be lé pés
DÍJTALAN! Par ko lás a kör nye zõ zöld te rü le ten. 

A ren dez vénnyel egy idõ ben a kö ze li sport pá lyán csa lá di
prog ra mok kal vár juk ven dé ge in ket.

To váb bi in for má ció és be je lent ke zés: Fa ra gó At ti la:
06-20/388-9837 vagy www.fegy ver nek.hu

Fon tos információk
Az ügye let a 56/556-038-as vagy a 06/20-3889787-es te le -
fon szá mon hív ha tó!

Az 1. szá mú vé dõ nõi kör zet ben Tóthné Kun Ibo lya he lyett
ezen túl Károlyfiné Szászi Ani ta helyettesít, ta nács adá sai
vál to zat la nok ma rad nak.

Fo gá sza ti sür gõs sé gi ügye le ti el lá tás igény be ve he tõ Dr
Tóth Lász ló kép vi se le té ben a MED-DENT 2000 Bt.
szolgáltatónál.

Fo gá sza ti sür gõs sé gi ügye let he lye: 5200 Törökszentmiklós, 
Fáy ltp. 7. épöület 2. szám alat ti ren de lõ ben.

Fo gá sza ti sür gõs sé gi ügye let igény be ve he tõ: 2012. már ci us 
01-tõl 2012. de cem ber 31-ig hét vé gén, pi he nõ na pon, mun -
ka szü ne ti na pon to váb bá ün nep nap okon 1500 órá tól 1900

órá ig.

Fo gá sza ti sür gõs sé gi ügye let te le fo nos el ér he tõ sé ge: ügye -
le ti ren de lé si idõn be lül 06/56-333-958-as telefonszámon.

Az ügye le ten sür gõs sé gi fo gá sza ti be avat ko zá sok ra (fog hú -
zás, vér zés csil la pí tás, gyö kér ke ze lés, bal ese ti sé rü lés fo gá -
sza ti el lá tá sa, tö rött fo gak le si mí tá sa) és az ez zel
kap cso la tos kiegészítõ kezelésekre kerülhet sor.

*****

Fon to sabb te le fon szám ok:
• Men tõk - 104, Rend õr ség - 107, Tûz ol tó ság - 105,

Ál ta lá nos -112
• Pol gár mes te ri Hi va tal 56/556-010 
• Or vo si Ügye let: hét köz nap 1100 óra után 20/388-97-87
• Rendõrörs Fegy ver nek: 56/481-500
• Ha tó sá gi ál lat or vos: Dr. Var ga Mi hály 30/92-50-556 
• Ál lat or vos : Dr. Ta tár Gá bor 30/33-03-745
• Fa lu gaz dász: Rédai Já nos Nor bert 70/43-64-517
• Ag rár ka ma ra: Mol nár Er zsé bet 30/33-22-639

Jó tud ni!
• vo na las te le fon ról kar ca gi Tûz ol tó ság
• mo bil ké szü lék rõl szol no ki Tûz ol tó ság

A kis új szál lá si Tûz ol tó ság az 59-520-620-as te le fon szá -
mon ér he tõ el. 

*****

Tisz telt Ol va sók! A Szer kesz tõ ség szí ve sen vár ja Önök -
tõl a töb bi ol va só val meg osz ta ni kí vánt hu mo ros, po zi -
tív, el gon dol kod ta tó gon do la ta i kat, re cept-, és
barkácsötleteiket, ré gi fo tó i kat. A Gó lya hír ro vat ba az új -
szü löt tek fény ké pe it is vár juk ne ve ik mel lé.
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Ollé Or so lya és Ollé Ro land
2012. 05. 26-án,

há zas sá got kö töt tek.
Gra tu lá lunk és sok bol dog sá got 

kí vá nunk ne kik.

Há zas ság kö té sek


