
Még to vább fej lõ dik a
te le pü lés

Ta tár Lász ló  pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról

A jú ni u si szám ban in dult ro vat foly ta tá sa ként is mét a te le pü -
lés leg je len tõ sebb dol ga i ról kér dez tük Ta tár Lász ló pol gár -
mes tert.

- Jól lát ha tó an épül- szé pül a fa lu, min dig meg újul va la mely
ré sze a te le pü lés nek. Mi lyen be ru há zá so kat haj tot tak vég re
az el múlt idõ szak ban?

- A ren del ke zés re ál ló erõ for rás ok hoz mér ten to vább vé gez -
zük a te le pü lés fej lesz té sét. En nek ke re té ben meg újí tot tuk
a Sport pá lya kör nye ze tét, a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
lá ban – szü lõk és ön kén te sek ál tal vég zett mun kán túl – to -
vább szé pít jük a hom lok za ti ke rí tést. Sa ját erõ bõl épít jük
meg az év má so dik fe lé ben a Hárs fa úti kony hán a zsír fo -
gót, fel újít juk a Kál vá ria domb ke reszt jét, meg kezd jük a
szapárfalui ját szó tér épí té sét va la mint a Szent Im re té ren
1956 – os em lék mû vet ál lí tunk fel. 

- Szá mos nyer tes pá lyá za tot tud hat ma gá é nak a fa lu, na gyon 
ko moly fej lesz té si le he tõ sé ge ket rejt ma gá ban a si ke res és
össze han golt pá lyá za ti mun ka. Mi lyen hí rei van nak pá lyá za -
ta ink ról?

- Az ön erõs fej lesz té sek mel lett fo lya ma to san va ló sít juk meg
nyer tes pá lyá za ta in kat: ilyen a „Kom posz tá lás nép sze rû sí -
té se Fegyverneken” cí mû pá lyá zat, mely nek ke re té ben a
la ko sok in gyen kom poszt lá dát kap nak. Az év má so dik fe lé -
ben te le pít jük az ener gia meg ta ka rí tást ered mé nye zõ bio -
massza ka zá no kat és nap kol lek to ro kat a Pol gár mes te ri
Hi va tal, va la mint az Óvo da épü le té ben. A két pro jekt össz -
ér té ke 20 mil lió fo rint. 

A szenny víz há ló zat épí té sé vel kap cso la tos ki vi te le zõ ki vá -
lasz tá sá ra irá nyu ló köz be szer zé si fel hí vás az év má so dik fe -
lé ben je le nik meg, ered mé nyes el já rás ese tén a nyer tes
ki vi te le zõ vel a szer zõ dés alá írá sa is meg tör té nik.

Az év má so dik fe lé ben nyúj tot tunk be pá lyá za tot a Bí ró kas -
tély fel újí tá sá ra, tu risz ti kai cé lú hasz no sí tá sa ér de ké ben, a
te le pü lés egész ség fej lesz té si ter vé nek meg va ló sí tá sá ra,
és az óvo da szak mai szín vo na lá nak nö ve lé sé re. Bí rá lat ra
vár az Annaházi óvo da fel újí tá sá ra, mû fü ves fo ci pá lya
épí té sé re,  va la mint a te le pü lés tér fi gye lõ ka me ra rend -
sze ré nek ki épí té sé re be nyúj tott pro jek tünk. A be nyúj tott pá -
lyá za tok össz ér té ke mint egy 100 mil lió fo rint.

-A be ve ze tett egye dül ál ló SOS se gély hí vó te le fon szol gá lat -
nak lesz-e foly ta tá sa?

- Az SOS rend szer mû kö dé se si ke res, fo lya ma to san le he tõ -
ség van a csat la ko zás ra az Alap szol gál ta tá si Köz pont
Annaházi Idõ sek Klub já ban (Pol gár mes te ri Hi va tal mö gött) 

A kö zel múlt ban zaj lott, fõ leg idõs sze mé lyek el le ni és több
eset ben ko moly va gyon el le ni tá ma dá sok mi att több meg elõ -
zõ in téz ke dést te szünk. A tér fi gye lõ ka me ra rend szer re be -
nyúj tott pá lyá zat se gít sé gé vel meg kez dõd hetnek a ka me rák
te le pí té sei. Ter vez zük a fa lu õr ség be ve ze té sét, ami el sõ sor -
ban a kö zös ség el le nes és egyéb bûn cse lek mé nyek meg elõ -

zé sé ben kap majd nagy sze re pet. A fa lu õr ség a Pol gár mes -
te ri Hi va tal égi sze alatt mû kö dik majd, szo ros együtt mû kö -
dés ben a he lyi Pol gár õr ség gel és a Rend õr ség gel. Mû kö dé si 
te rü le te azok ra a te rü le tek re fog fó ku szá lód ni, ahon nan a
leg több jel zés, pa nasz ér ke zik sze mé lyek el le ni, vagy va -
gyon el le ni tá ma dá sok ról. A fa lu õrö ket min den ki könnyen fel -
is mer he ti majd, és ar ra ké rem a la kos sá got, for dul ja nak
bi za lom mal hoz zá juk, él je nek jel zés sel fe lé jük prob lé má ik
ese tén. A to váb bi rész le tek még ki dol go zás alatt van nak,
ezért ar ról a ké sõb bi ek ben fog juk a la kos sá got tel jes kö rû en
tá jé koz tat ni!

- Ked ves Pol gár mes ter Úr! Szá mos eset ben van tu do má som
ar ról, hogy ma gán úton is  igyek szik se gí te ni egy-egy prob lé -
mán. Sa ját va gyo ná ból is nyúj tott se gít sé get fel újí tá sok ese -
tén. Ez tör tént a Kudelka- ke reszt, a Ka to li kus és Re for má tus
temp lom, a Mó ra Tag in téz mény ke rí té sé nek és a Sport pá lyá -
nak a fel újí tá sa kor, a Pi ac tér át ala kí tá sá nál, a Tri a no ni em -
lék mû épí té sé nél, az óvo dai sószoba ki ala kí tá sá nál, csak
hogy a legutóbbiakat em lít sem. Azt is tu dom, hogy több ci vil
szer ve ze tet se gí tett meg, hogy köz hasz nú mun ká ju kat to -
vább tud ják vé gez ni, de se gít sé gét még sem sze re ti nyil vá no -

san hang sú lyoz ni.

- Be szél ni nem szok tam ró la, de ha meg kér de zik, nem ta ga -
dom le, hogy va ló ban nyúj tot tam se gít sé get ezek ben az ese -
tek ben, mert azt val lom, hogy sza vak he lyett in kább a tet tek
mu tat ják meg egy em ber va ló di én jét. Úgy ér zem, hogy köz -
pénz bõl könnyû se gí te ni, de a va ló di se gít ség még is az, ha a
sa já tom ból adok, ak kor ér zem iga zán a sú lyát. Egy sze rû, se -
gí tõ kész em ber nek tar tom ma gam, aki job ban sze ret ad ni,
mint kap ni. Szá mom ra ez zel is csak az a fon tos, hogy meg -
õriz zük az egy más irán ti fi gyel met, a kö zös ség ere je meg ma -
rad jon, össze fog va bíz ni tud junk egy más ban. Tu dom, és a
sa ját bõ rö mön ér zem a mon dást, hogy „sa ját ha zá já ban az
em ber nem le het pró fé ta”. Sze ren csé re sok te het sé ges és jó
szán dé kú em ber se gí ti mun ká mat, akik mi att még is tö ret le -
nül hi szek az em be rek ben és ab ban, hogy azok, akik a leg -
han go sab ban ki a bál nak ál ar ca ik mö gül, egyszer csak
elszégyellik magukat, s talán elhallgatva õk is beállnak
sorainkba, hogy Fegyvernekért együtt küzdjünk tovább.

 Az élet cél ja a fej lõ dés ben van-fo gal maz ta meg egy írónk .Mi 
is igyek szünk en nek szel le mé ben mun kál kod ni, a te le pü lés
éle té ben elõ re lé pést el ér ni, mert érez zük fe le lõs sé gün ket.
Ám eh hez bi zony sok szor túl kell lép ni önös ér de ke in ken, né -
ha még sa ját ma gun kon is! S eh hez nem elég a fele, ehhez
mindenki kell, aki itt él!

A biz ton ság ér zet hez tar to zik az is, hogy saj -
nos kény te le nek va gyunk egy re erõ tel jes eb -
ben ki fe jez ni, hogy nem tûr jük to vább
kö zös sé günk ben a sé rel münk re el kö ve tett a
bûn ese te ket! 



A kép vi se lõ-tes tü let hírei
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:

Jú ni us 28-ai rend kí vü li ülés
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te mó do sí tot ta az 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.

• El fo gad ta a va gyon ke ze lõi szer zõ dést.
• Mó do sí tot ta az Örményesi ví zi köz mû üze mel te té sé re kö -
tött szer zõ dést, mely sze rint a Tár su lá si Meg ál la po dás
2012. de cem ber 31-ig ér vé nyes. 

• El fo gad ta a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár könyv tár ra vo nat -
ko zó „Kül de tés nyi lat ko za tát”.

• Mó do sí tot ta a fo lyó szám la hi tel igény be vé te lé rõl szó ló
64/2012.(IV.26.) sz. ha tá ro za tát.

• Fegy ver nek, Mó ricz Zs. út 1/a és 1/c sz. alat ti he lyi sé ge ket
köz ér dek bõl bér be ad ja a „Se gí tünk Or szá gos Ér dek -
egyez te tõ és Kép vi se le ti Szer ve zet” el nö ke ré szé re 2012.
jú li us 1-tõl 2013. jú ni us 30-ig.

• For rás hi á nyá ban nem vá sá rol ja meg Huang Yaling Szol -
no ki la kos tól a Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 166. sz. alat ti
in gat lant. 

• Hoz zá já rult a Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si
In téz mény ben 1 fõ lét szám eme lé sé hez 2012. jú ni us 1-tõl 1 
fõ kõ mû ves mun ka kör ben la kó in gat lan bér be adás szak fel -
ada ton.

Jú li us 26-ai rend kí vü li ülé sen
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te kö te le zett sé get vál lal a te le pü lé si ivó víz bá zis vé dõ ido -
má nak fe lül vizs gá la tá hoz szük sé ges do ku men tá ció
el ké szí té sé re és en ge dé lye zé sé re a 2012. évi költ ség ve tés 
ter hé re az aláb bi ak sze rint: 

• Fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció el ké szí té se: 600.000,- Ft +
ÁFA

• En ge dé lyez te tés költ sé ge: 210.000,- (ÁFA kö rön kí vü li)
• Nem ér té ke sí ti név ér ték alatt a Baál Va gyon ke ze lõ Zrt. ré -
szé re az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ TIGÁZ rész vé -
nye it.

• Tu risz ti kai köz pont és szál lás hely lé te sí té sé re az ön kor -
mány zat hasz ná lat ba át ad ja a tu laj do ná ban lé võ Fegy ver -
nek, Dam ja nich út 155. sz. alat ti in gat lant a Baldácsy
Mû vé sze ti Egye sü let nek az zal a cél lal, hogy az egye sü let
tá mo ga tá si ké rel met nyújt son be és fel ha tal maz ta a pol gár -
mes tert, hogy az együtt mû kö dés to váb bi fel tét ele i rõl meg -
ál la po dást kös sön az egye sü let tel, a nyer tes pá lyá zat
el bí rá lá sá ról szá mí tott 30 na pon be lül. 

• Egyet ér tett az „Egész sé ges élet mód nép sze rû sí té se Fegy -
ver nek Nagy köz ség ben” cí mû pá lyá zat be nyúj tá sá val. 

• Hoz zá já rult, hogy a LIFE-Volume Kft az ön kor mány zat tu -
laj do nát ké pe zõ Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 128/a sz.
alat ti in gat lant (I. sz. kör ze ti ren de lõ) szék hely ként hasz nál -
has sa. 

-Buzás Istvánné dr. jegyzõ-

Terménybetakarítás
A Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény
má jus hó nap ban kezd te meg a terménybetakarítást az õszi
ár pá val. A ho zam a ter mõ föld adott sá ga i hoz ké pest át la gos,
a 21 hek tá ron 32,5 q/ha ter més át la got sikerült elérni.

A 38 hek tá ron ter melt õszi ká posz ta rep ce ter més át la ga 26,2
q/ha. 

A szá raz, for ró nyár nak kö szön he tõ en már jú li us ele jén meg -
kez dõ dött a 130,5 hek tá ron ve tett õszi bú za be ta ka rí tá sa, a
ter més át lag el ér te a 33,5 q/ha-t, mely nek tel jes mennyi sé ge
jó mi nõ sé gû ét ke zé si búzaként lett értékesítve. 

Az ara tás után meg kez dõ dött a ta laj elõ ké szí té se a kö vet ke -
zõ év si ke res gaz dál ko dá sa érdekében.

-Nardai Dá ni el -
-igazgató-

Tá jé koz ta tás ivó víz há ló zat
kar ban tar tá sá ról

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a Fegyverneki
Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény a te le pü lé si ivó -
víz há ló za ton lé võ tûz ol tó víz for rás ok Or szá gos Tûz vé del mi 
Sza bály zat ál tal elõ írt fe lül vizs gá la tát és a szük sé ges kar -
ban tar tá si mun ká kat fo lya ma to san vég zi. Az el vég zett
mun ká la to kat kö ve tõ en az ivó víz há ló zat mo sa tá sát fo lya -
ma to san vé gez zük.

A víz há ló zat át mo sá sa sza ka szo san tör té nik a ge rinc há ló -
za ton lé võ tûz csap okon ke resz tül. 

A mun ka vég zés idõ tar ta ma alatt az áram lá si irá nyok és a
víz nyo más meg vál to zá sa mi att a víz ve ze ték ben lé võ ter -
mé sze tes le ra kó dá sok (vas- és man gán-ki üle pe dé sek) fel -
ka va rod hat nak, az ivó víz át me ne ti leg za va ros sá vál hat,
mely esz té ti ka i lag ki fo gá sol ha tó, azon ban egész ség re ár -
tal mat lan. A mun ká la tok idõ tar ta ma alatt nyo más csök ke -
nés, eset leg át me ne ti leg víz hi ány ta pasz tal ha tó.

A mun ká la tok idõ tar tam ára kér jük a Tisz telt La kos ság szí -
ves tü rel mét!

Tá jé koz ta tá sul a Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko -
dá si In téz mény te le fo nos el ér he tõ sé ge:

Víz mû iro da, Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 175.
06-56/556-013

Mun ka idõn túl ké szen lét el ér he tõ sé ge:

06-20/388-99-84 (Fegyverneki Víz mû)

06-20/388-98-17 (Örményesi Víz mû)

Az akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal vég zett víz vizs gá la tok ak -
tu á lis ered mé nyei meg te kint he tõk a www.fegy ver nek.hu 
hon la pon, a Le töl té sek/Kör nye ze ti in for má ci ók me nü pon -
ton ke resz tül.

- Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény -
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Lomtalanítás
Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy a lom ta la ní tás ra 2012. 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. 2012. au gusz tus 28. (kedd)

II. kör zet 2012. au gusz tus 29. (szer da)

III. kör zet 2012. au gusz tus 30. (csü tör tök)

IV. kör zet 2012. au gusz tus 31. (pén tek)

(a te le pü lé si szi lárd hul la dék- gaz dál ko dás ról szó ló 10/2003. 
(III.6.) sz.  ön kor mány za ti ren de let alap ján )

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

A lom ta la ní tás kö ré be tar to zó hul la dék: az al kal mi lag kép zõ -
dött vagy fel hal mo zó dott te le pü lé si szi lárd hul la dék, amely
mé re te, mennyi sé ge, össze té te le mi att nem he lyez he tõ el a
rend sze res el szál lí tás ra al kal ma zott gyûjtõedényzetben és
nem mi nõ sül ve szé lyes hul la dék nak. (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 zsá kok ban ki he lye zett hul la dék ke rül
el szál lí tás ra! Nem he lyez he tõ ki a ház tar tá si hul la dék va la -
mint a fel hal mo zó dott épí té si és me zõ gaz da sá gi hul la dék!

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

Eboltás!
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 zõ
ol tá sa 2012. év ben nagy köz sé günk ben az aláb bi he -
lyen és idõ ben tör té nik:

Do bó tér szep tem ber 03-án 8–12 órá ig

Do bó tér szep tem ber 04-én 14-18 órá ig

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

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

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

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

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

Pótoltás
Do bó tér szep tem ber 19-én 8 - 12 órá ig

A 164/2008. (XII.20.) FVM. ren de let alap ján min den 3
hó na pos nál idõ sebb ebet a tu laj do nos kö te les be ol tat ni.

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

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

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Tá jé koz ta tom az eb tu laj do no so kat hogy a ka ma rai aján -
lás alap ján ol tás dí já nak mér té ke:  3000.- Ft/ eb, ami ma -
gá ba fog lal ja az ol tó anyag árát és az ol tás dí ját is.

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

A fé reg te le ní tõ gyógy szer a hely szí nen meg vá sá rol ha tó, 
amely nek ára az eb sú lyá tól füg gõ en, 10 kg-on ként 100.-  
Ft, il let ve re cept alap ján ki vált ha tó.

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

Tüdõszûrés
Ér te sít jük Fegy ver nek nagy köz ség la kos sá gát, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Hetényi Gé za Kór ház-Ren -
de lõ in té zet Tü dõ gon do zó In té ze te a kö te le zõ egész ség biz -
to sí tás ke re té ben igény be ve he tõ be teg sé gek meg elõ zé sét
és ko rai fel is me ré sét szol gá ló egész ség ügyi szol gál ta tá sok -
ról és a szû rõ vizs gá lat ok iga zo lá sá ról szó ló 51/1997. NM.
ren de let alap ján 2012. szep tem ber 5. és szep tem ber 18. kö -
zött a Mû ve lõ dé si Ház ban idõ sza kos tü dõ szû rõ vizs gá la tot
tart.
Szû ré si idõ na pon ta:

hét fõ 12,00  -  17,00

kedd   8,00  -  13,00

szer da 12,00  -  17,00

csü tör tök   8,00  -  13,00

pén tek   8,00  -  13,00

Szep tem ber 18-án (ked den) a szû rés 8,00-12,00 órá ig tart!

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

Taj-kártya nél kül a szû rés el vég zé sé re nincs le he tõ ség!

A szû rés 40. Év fe lett in gye nes!
• A 40. Év alat ti ak nak be uta ló szük sé ges a fog lal ko -
zás-egész ség ügyi or vos tól, s a szû rést té rí té si díj el le né -
ben ve he tik igény be! (csek ket a hely szí nen ad nak.)

• 14 - 18 év kö zött a be uta lón kí vül, szü lõi be le egye zõ nyi lat -
ko zat is szük sé ges. (nyom tat ványt a hely szí nen ad nak.)

• 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.

• Egész ség ügyi kis könyv höz mun ka al kal mas sá gi iga zo lást
nem tud nak ki ad ni, de fel bé lyeg zett, sa ját cím re meg cím -
zett bo rí ték le adá sá val ki pos táz zák az ered ményt. 

-Polgármesteri Hi va tal-
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ORCZY-s ki rán du lá sok
A 8. osz tá lyo sok két na pos ki rán du lá su kon Hód me zõ vá -
sár hely és Sze ged ne ve ze tes sé ge i vel is mer ked tek.

El sõ prog ra munk Hód me zõ vá -
sár he lyen egy vá ros né zõ sé ta, 
egy jól fel sze relt ját szó tér fel fe -
de zé se és ala pos ki pró bá lá sa,
majd az Em lék pont ki ál lí tás
meg te kin té se volt. Sze ge den a 
Sze ged nap ja ün nep ség so ro -
zat el sõ na pi for ga ta gá ba
csöp pen tünk. Fel ke res tük a
vá ros ne ve ze tes sé ge it: a vá -
ros há zát, a Só ha jok híd ját, a
nyüzs gõ Ká rász ut cát, a Hõ sök 
ka pu ját, a Dóm te ret, a Fo ga -
dal mi temp lo mot, sé tál tunk a
Ti sza par ton és a Bel vá ro si Ti -
sza hí don, is mét fel fe dez tünk
egy ér de kes ját szó te ret. Jól
esett az ezt kö ve tõ egy órás

sé ta ha jó zás a Ti szán. Majd el lá to gat tunk a Pick Márk ál tal
ala pí tott, Pick sza lá mi tör té ne tét be mu ta tó mú ze um ba. Es te
a kol lé gi u mi szál lá sun kon Sze ged ne ve ze tes sé ge i rõl ve tél -
ked tünk. A szom bat dél elõt töt a Va das park ban töl töt tük,
ebéd után sza bad fog lal ko zást kap tunk,ahol is mét fel ke res -
het tük az elõ zõ na pon leg job ban tet szõ he lye ket. Es té re jól
el fá rad va, de elé ge det ten, él mé nyek kel el tel ve, ép ség ben
érkeztünk haza.

Sipos Mar ina, Rédainé Csipes Er zsé bet - osz tály fõ nö kök

A ha to di kos Or czysok az Északi-Középhegységben ki -
rán dul tak

Utunk el sõ ál lo má sa Ipolytarnóc, az Õs vi lá gi Pom pe ji – nek
ne ve zett vi lág hí rû ter mé szet vé del mi te rü let volt. Egy vul ká ni
ka taszt ró fa so rán be te me tett õs ma rad vá nyok fel szín re ho -
zott kin csei el va rá zsol ták a gye re ke ket. Osz tat lan si kert ara -
tott a rég múlt idõk nö vé nye i rõl és ál la ta i ról szó ló 3D-s
film ve tí tés is. Dél után a Sal gó tar ján kö ze lé ben fek võ Ka zár
fe let ti er dõ ben egye dül ál ló, vé dett ter mé sze ti ér té ket lá to gat -
tunk meg. A 20 mil lió éves ri o lit tu fa eró zió lát vá nya, a hó fe hér 
szik lák (mely hez ha son lót a vi lá gon össze sen 6 he lyen tar ta -
nak szá mon) kár pó tol ták a gye re ke ket a más fél órás hegy -
má szást kö ve tõ en. Kel le me sen el fá rad va ér kez tünk a

feny ves er dõ övez te tó part já ra, a Karancs hegy lá bá nál el he -
lyez ke dõ Tarjáni Gyer mek tá bor ba. A szál lá sunk ud va ra ki vá -
ló le he tõ sé get biz to sí tott a di á kok szá má ra az ön fe ledt
ki kap cso ló dást nyúj tó já ték ra, spor to lás ra.  Má so dik na punk
Sal gó tar ján ban, a nóg rá di szén me den ce múlt ját, mû sza ki
em lé ke it és a szén bá nyá szat 19-20. szá za di tech no ló gi á ját
õr zõ Föld alat ti Bá nya mú ze um lá to ga tá sá val kez dõ dött. A
kor sze rû en és biz ton sá go san ki ala kí tott tár nák ban sé tál va
meg is mer tük a bá nyá szok esz kö ze it és ne héz mun ka kö rül -
mé nye it. Ebéd után a Szlo vá ki á ban ta lál ha tó Somoskõ Vá rát
lá to gat tuk meg. A vár észa ki ré szé nek ol da lá ban egy vi lág hí -
rû geo ló gi ai rit ka sá got te kin tet tünk meg, me lyet ba zalt or go -
ná nak, ba zalt zu ha tag nak ne vez nek. Ki me rül ten, a szí nes
prog ra mok után, piz zá zás sal és fagyizással zár tuk él mé -
nyek kel te li ki rán du lá sun kat és kellemesen elfáradva
érkeztünk haza.  

Amb rus Esz ter, Gyáni Csa ba – osz tály fõ nö kök

Az 5.ab osz tály lel kes ki rán du lói õszi bu da pes ti ki rán du -
lá suk után is mét fõ vá ro sunk fe lé vet ték az irányt.

A Du na ka nyar ka pu já ban, gyö nyö rû ter mé sze ti kör nye zet -
ben ta lál ha tó kis vá ros, Szent end re volt el sõ meg ál lónk. A
ked velt ki rán du ló he lyen szám ta lan tu ris ta cso port tal ta lál koz -
tunk sé tánk so rán. A te le pü lés dim bes-dom bos ut cá in és a
Du na-par ton sé tál va ben nün ket is ma gá val ra ga dott a vá ros
egyé ni va rá zsa. Fel ke res tük az or szág el sõ, mar ci pá no kat
be mu ta tó mú ze u mát. Meg is mer ked het tünk a cuk rá szat és
mar ci pán ké szí tés re mek mû ve i vel. A mar ci pán mun kák kö -
zött is mert sze mé lyi sé gek alak jai, mû vé szi en dí szí tett es kü -
või tor ták, rajz film fi gu rák és más édes hí res sé gek is lát ha tók.
Ki rán du lá sunk leg in kább várt ál lo má sa a bu da pes ti Ele ven -
park volt. En nek meg kö ze lí té sét össze kö töt tük egy kis Du -
na-par ti vá ros né zés sel, szik rá zó nap sü tés ben
gyö nyör köd tünk a cso dás lát vány ban. Ma gyar or szág leg na -
gyobb bel té ri ját szó te rén több mint 25 fé le já ték, töb bek kö -
zött egy 140 m2-es 8 ré szes tram bu lin, egy ha tal mas, 200
gyer mek nek he lyet nyúj tó 300 m2-es, 7 m ma gas
mászótorony 4 csúsz dá val, lég vá rak, ug rá lók, elekt ro mos
kis au tó pá lya, fo ci pá lya, lö völ dö zõ és egy mászófal is csá bít ja 
a gye re ke ket és a fel nõt te ket kö zös moz gás ra és já ték ra. Új
él mé nyek kel gaz da god va tér tünk ha za.

Gyáni Má ria, Lõrinczi Eri ka – osz tály fõ nö kök

Az 1. a osz tály a 3.év fo lyam mal össze fog va a Deb re ce ni
Ál lat kert be ki rán dult má jus utol só nap ján. 

Túl az év vé gi nagy haj rán na gyon jó volt egy ki csit ki kap cso -
lód ni. A kel le mes uta zás és a tí zó rai után 10 óra kor már bent
vol tunk az ál lat kert ben. A dél elõt ti órák ban a szebb nél szebb, 
kü lön le ges ál la tok ban és nö vé nyek ben gyö nyör köd tünk. Na -
gyon tet szett a gye re kek nek a ví zi ló, a zsi ráf, az orosz lán és
ter mé sze te sen a maj mok. 

Szí ve sen is mer ked tek a si mo ga tó ban a sze líd négy lá bú ak -
kal. Le nyû göz tek ben nün ket a tró pu si ház hül lõi. Vé gül az ál -
lat kert kis vas út ján za ka tol tunk be az er dõ tá vo lab bi zu ga i ba.
Ez után kel le me sen el fá rad va el fo gyasz tot tuk az ebé dün ket a 
Nagy er dõ fái alatt. Et tõl új erõ re ka pott a csa pat:  a csó na ká -
zó tó mel lett el ha lad va el sé tál tunk az „Öt hol das pa gony” ne -
vû ját szó tér re. Mond hat juk, hogy egy órá ra bir tok ba vet tük és 
ki is pró bál tuk a szu per já té ko kat. Há rom óra fe lé si ke rült a
gye re ke ket rá ven ni az in du lás ra: elõt te még né mi vat ta cu kor -
ral és pat to ga tott ku ko ri cá val egé szí tet tük ki a le dol go zott
ebé det. Öt óra fe lé fá rad tan, él mé nyek kel te li ér kez tünk ha -
za; szü lõk, gye re kek örül tünk, hogy együtt tölt het tük ezt a na -
pot.

Országhné Herczeg Ka ta lin– osz tály fõ nök
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Két szer is két ke ré ken a strand ra!
A bi zo nyít vány osz tás nap ján nem bú csúz tam el vég leg a ne -
gye di kes osz tá lyom tól és a szü le ik tõl, mert ter vez tük to vább
a nyá ri ta lál ko zó kat.

A ke rék pá ro zás ban edzett csa pat elõ ször jú li us 3-án in dult
hosszú tú rá ra. A kunhegyesi stran dot a gá ton ha lad va (17
fõ), igen ro man ti kus kö rül mé nyek kö zött kö ze lí tet tük meg.
Röp ke 30 km-re si ke re dett. 8-9 órás für dés után ki csik és na -
gyok zok szó nél kül te ker tek ha zá ig, jó tem pó ban (a Só-úton
ha lad va) csak úgy gu rul tak a ke re kek. Büsz ke vol tam a gye -
re kek re és a kí sé rõ szü lõk re! Mind annyi an ki ér de mel ték az
„ARANY TANYABÁJK” dí jat!

A má so dik ran de vúnk jú li us 27-én va ló sult meg. A ko ra reg -
ge li in du lás nál le esett az ál lam, 26 ke rék pá ros lep te el a Sár -
ga is ko la kör nyé két. „Szél lel szem ben ...” csak pe dált le het
ta pos ni. Ke gyet len kín zás volt, pe dig a jó úton ha lad tunk. Ke -
vés bé nap sü té ses, de na gyon kel le mes idõ ben lu bic kol tunk
a stran don. A ha za in du lás pil la na tá ban el ka pott ben nün ket
egy nagy zá por. Ek kor de rült ki, hogy kik nem ké szül tek a
vár ha tó idõ já rás nak meg fe le lõ en. Vagy ázot tan, vagy be le fõ -
ve az esõ ka bát ok ba, de na gyon gyor san ha za ér tünk. Az iga -
zi fel hõ sza ka dást már min den ki a sa ját ott ho ná ból
figyelhette.

Sze ret ném név sze rint meg em lí te ni a ta nu ló kat és a kí sé rõ -
ket, mert ek ko ra fe gye lem re, sza bály tar tás ra (köz le ke dés és 
stran do lás) gon dol ni se mer tem.
4.a: Jan ka, Li li, Lil la, Ja ni ka, Pe ti
4.b: Balu, Eri ka, Tilla, La jos ka, Ve ra, Bar na, Nán dor
5.a: Il di
5.b: Ga bi, Kris tóf, Ve ra, Mar tin, Má té
6.a: Dá vid
6.b: Ar nold
7.b: Pis ti

Ven dé ge ink: Ni ki, Évi

A kí sé rõ fel nõt tek: Baksay Zsu zsan na, Dá vid Má ria,
Kocsisné Eri ka, Tóthné Ju dit, Tóth At ti la, Ré ti La jos,
Szatlóczkiné Ibo lya, Ko csis Tün de, Gerleiné Csil la, Buk ta
Já nos

Le a ka lap pal min den ki elõtt! Kö szö nöm a nyu godt, vi dám,
kel le mes na po kat:

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

Pünkösdi hangversenyt tartottak 2012.06.28-án a fegyverneki
református templomban. A fellépõk a fegyverneki Mirella nõi kar és

a szolnoki Karnagyok Kórusa volt. Köszönet a résztvevõknek,
megjelenteknek, helyszín biztosításának és minden segítségnek. 

Meg je lent !
Öröm mel je lent jük, hogy a
Fegyverneket nép sze rû sí tõ könyv so -
ro za tunk 2. és 3. kö te te meg je lent! Az 
el sõ kö tet A DOMB, mely a Kál vá ria
domb ról szól. 

A má so dik kö tet: A Holt-Ti sza va rá -
zsa cím mel egy kö zös an to ló gia,
mely a Fegyverneken élõ kü lön bö zõ
mû vé sze ti ágak ban te vé keny ke dõ
em be rek al ko tá sa i nak gyûj te mé nye.
A szer zõk al ko tá sa ik kal mu tat ják meg 
ne künk és min den ki nek, hogy szá -
muk ra mit is je lent a Holt-Ti sza, an -
nak szép sé ge. A cso dát, a pil la nat nyi ér zést, a táj szép sé gét
meg ra gad va most már könyv for má já ban hir de ti az utó kor -
nak lel kes csa pa tunk.
A har ma dik könyv: PILLANGÓK TÁNCA A DOMBON cím -
mel egy me se könyv, mely har minc me sét tar tal maz, és a
gye re kek ál tal ké szí tett il luszt rá ci ók te szik egye di vé, szí ne -
seb bé.
A köny vek az Ex-Imp Könyv ki adó gon do zá sá ban je len tek
meg, és ISBN szám mal el lá tot tak!
Kö szö net min den al ko tó nak, aki köz kinccsé tet te al ko tá sát!
Kö szö net azok nak, akik se gí tet ték, bá to rí tot ták, akár anya gi -
lag, akár jó szó val, akár oda fi gye lés sel, ta náccsal e nagy -
sze rû kez de mé nye zést.
„Kö szö net” azok nak is, akik már a köny vek meg je le né se
elõtt em ber hez nem mél tó, nyom da fes té ket nem tû rõ kri ti ká -
val il let ték a köny vet. „Kö szö net” ne kik, mert mi az el len sze -
let hó nunk alá csap tuk, és ra ké tát csi nál tunk be lõ le!
Mi tet tük a dol gun kat! Dol goz tunk, al kot tunk, Fegyvernekért,
a szû kebb ha zán kért – s tet tük ezt öröm mel, lel ke se dés sel,
szí vünk ben sze re tet tel. Elõt tünk le be gett a ne mes cél: Fegy -
ver nek lép jen ki a szür ke ség bõl, és az em be rek sok szí nû sé -
ge, al ko tá sa ik meg be csü lé se,mint az égen a gyö nyö rû
szi vár vány tük rö zõd jön vissza a könyv ben is. A ki tar tás, az
össze fo gás  ere je, a lel ke se dés ered mé nye a könyv.

Õsszel is mét foly tat juk a so ro za tot. Az aj tó min den ki elõtt
nyit va áll, aki ten ni akar Fegyvernekért. 

Mészáros Ildikó
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Ör dög sze kér tá bor
A ha gyo má nyok hoz hí ven min den tan év vé gén a so ros ne -
gye dik osz tá lyok tá bort szer vez nek Tiszapüspökibe. Jú ni us
11-14-ig össze sen 19 ta nu ló él vez te az er dei is ko la „tan -
anya gát”. Az idõ já rás sal da col va nya kunk ba vet tük a kör -
nyék fel fe de zés re vá ró nö vény- és ál lat vi lá gát. A
fá radt ság tól el gyö tör ve nem volt idõnk nap lót ve zet ni, de a
zá ró tá bor tû zi mû sor hoz össze ál lí tott a csa pat „kis” ver ses
be szá mo lót, ill. tá bo ri in du lót (a tel jes ség igé nye nél kül):

Far kas al mák csa pat in du ló ja

1.

Nem messze van Püs pö ki,

„Vi ki né ni”, gye re ki!

Hu szon öt perc au tó val,

hagyd a me lót hol nap ra!

(A tel jes in du lót el ol vas hat ja a www.fegy ver nek.hu ol da lon!)
• az ala pít vá nyok nak: „Szü lõk, Ne ve lõk Együtt Fegy ver nek
Ta nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány” és a „Fegy ver nek La kos sá -
gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos Éle té ért Ala pít vány”

• a fõ ét ke zé se ken kí vü li fi nom sá go kat biz to sí tók nak:
Kocsisné Eri ka, Dá vid Má ria

• a gép ko csi-ve ze tõk nek: Buktáné Ani kó, Kol lár Bor bá la,
Tóthné Ju dit, Ber csé nyi Sán dor, Hu bai Sán dor, Ré ti La jos,
Szatlóczki Ru dolf

Sze re tet tel, mo so lyog va gon do lunk min den pil la nat ra!

Bercsényiné Var ga Er zsé bet és Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya tá bor ve ze tõk

Nyol ca di ko sok bal la gá sa
Mint min den ün nep sé get, így a bal la gást is szá mos elõ ké -
szü let elõz te meg a Mó ra Fe renc Tag in téz mény ben. Iz ga tot -
tan ké szül tek ta nu ló ink a fényképezkedésre, hisz a szü lõk kel 
együtt úgy dön töt tek, sze ret né nek tab ló val bú csúz ni az is ko -
lá tól. A tab ló ke re te Sza bó György mun ká ját di csé ri, a to váb -
bi a kat Nagy Györgyné irá nyí tá sá val az aláb bi ta nu lók
ké szí tet ték: Bu dai Fe renc, Bu rai Re be ka, Naszek Sán dor,
Mága Csa ba,Ta kács Kla u dia, Tukarcs Pat rik 8.a, Golyha
Vik tó ria, Iványi Ani kó ,Ko csis Dá vid, Mága Nel li, Mé szá ros
Vik tó ria 8.b. 

Ez alatt szer vez tük a bal la gá si mû sort is, ami nem jö he tett
vol na lét re se gí tõ tár sak nél kül. Az iro dal mi mû sor anya gá -
ban Dr. Kor mos Jánosné Ma ri ka mun ká ját kö szön jük, a ze -
nei anya gért Var ga Gab ri el la, Bár di Lász ló és Kindert Fe renc 
ér de mel di csé re tet. A pró bák alatt Var ga Gab ri el la és az is -
ko la ve ze tés se gít sé ge nél kül ne he zen ha lad tunk vol na
elõre.

Meg ér kez tek a lu fik és a vi rá gok. Az anya gi ak le bo nyo lí tá sá -
ban Iványi Józsefné és Naszek Zoltánné SZMK-vezetõk se -
gí tet tek. Õk biz to sí tot ták az üdí tõt és a sü te ményt a 7.
osz tá lyo sok szá má ra, így kö szön tük meg a Tõ lük ka pott ta -
risz nyát. 

Már csak a jó idõ re vár tunk epe ked ve. Sze ren csé re az is
meg ér ke zett. Így jó idõ ben, jó han gu lat ban min den ki leg na -
gyobb meg elé ge dé sé re és örö mé re zaj lott a bal la gá si ün -
nep sé günk 2012. jú ni us 16-án.

Bí zunk ben ne, hogy szép em lé ke ket hagy tak ma guk után a
8. osz tá lyos ta nu ló ink, akik sze re tet tel gon dol nak vissza az
itt el töl tött évek re. Az ál ta luk vá lasz tott idé zet tel bú csú zom:

„Ál mod tam egy vi lá got ma gam nak,
Itt ál lok a ka pui elõtt.
Adj erõt, hogy be tud jak lép ni,
Van hi tem a ma gas fa lak elõtt.”

/Ed da mû vek/ 
-Nagy Györgyné, 8. a.osz tály fõ nök

Igényesen
karbantartott családi 

ház eladó,
Fegyvernek, Kiss J.
ATB. út 22/A. Érd.:

06-30/629-2187

A Fel sza ba du lás
úton igé nye sen fel -

újí tott 2 szo bás össz -
kom for tos ház,

sür gõ sen, áron alul
el adó. Érd.:

06-30/478-8060
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Tan év  vé ge a Mó rá ban
Ha gyo má nyos gyer mek na pun kat jú ni us 4-én szép, nap sü té -
ses idõ ben tar tot tuk. Sok ér de kes prog ram vár ta ta nu ló in kat,
de a fel nõt tek sem unat koz hat tak. Kez dés nek az al sós tánc -
cso port ok be mu ta tó ját lát hat tuk Végh Nó ra irá nyí tá sá val,ami
meg ala poz ta a jó han gu la tot. Azu tán sor ban le he tett vá lasz -
ta ni a le he tõ sé gek kö zül: volt lo vas be mu ta tó ,a bát rab bak fel
is ül het tek a lo vak há tá ra; hin tó zás,amit Hu bai és Va dász
apu kák nak kö szön he tünk. A min dig nép sze rû ug rá ló vá rak is 
vár ták a csúsz ni,ug rál ni vá gyó kat . A kis új szál lá si tûz ol tók
be mu ta tó ja most is iz gal mas volt,né há nyan fel is fris sül het -
tek. Al bert Lász ló se gít sé gé vel íjászkodhattak az ér dek lõ -
dõk, egy-két gye rek rõl ki de rült,hogy van te het sé ge eh hez a
sport hoz. Meg is mer ked het tünk sok már majd nem el fe le dett
né pi já ték kal a Nap su gár Gyer mek ház jó vol tá ból, ér de kes
volt anyá ink, nagy anyá ink já té ka it ki pró bál ni. Az éhe sek ve -
het tek lán gost, fagyizhattak is és min den gye rek ka pott egy
kis FORNETTI cso ma got, amit szí ve sen fo gyasz tot tak el.

Dél tõl a DOGS együt tes szó ra koz ta tott min ket, ami min dig
na gyon várt ese mény a gye re kek kö ré ben. Még az egyéb -
ként csen des gye re kek is „tom bol tak”, sõt nem ke vés szü lõt
is be von tak a fi úk. Dél után a spor té volt a fõ sze rep. Kü lön fé le
te vé keny sé gek ben mu tat hat ták meg ügyes sé gü ket, ere jü ket
a gye re kek. Úgy gon do lom, na gyon jól si ke rült na pot zár hat -
tunk. Ta nu ló ink több sé ge itt volt, ve lünk szó ra ko zott és leg -
alább 100 szü lõ, hoz zá tar to zó is meg for dult ná lunk. Volt, aki
se gí tõ ként, volt aki részt ve võ ként. Kö szön jük min den se gí tõ -
nek, tá mo ga tó nak ön zet len sé gü ket! Biz tos va gyok ben ne,
hogy min den ki él mé nyek kel tel ve ment ha za! Az tán el kö vet -
ke zett a vár va várt év vé ge, amit han gu la tos ün nep ség gel
zár tunk.  Jú li us ele jén 40 ta nu ló vett részt a nyá ri nap kö zis tá -
bor ban. Itt igye kez tek a ne ve lõk stran do lás sal, a Po rosz lói
Ökocentrum meg lá to ga tá sá val él mény te li vé ten ni a va ká ci -
ót. A hát ra lé võ szün idõ re mindenkinek kívánok kellemes
pihenést!

-Szabóné Soós Il di kó ta ní tó nõ-

Lets’colourral a Mó rá ért
Hó na pok kal ez elõtt egy pá lyá za ti ki írás szü le tett, mely nek
cél ja az or szág ban lé võ bár mi lyen épít mény fel újí tá sa fes tés
ál tal. A Mó ra is ko la ve ze té se úgy gon dol ta, hogy itt az ide je
fel ka var ni az ál ló vi zet, és a sok-sok éve ál ló be ton ke rí tést
meg vál toz tat ni. Hogy mi ért? Mert egy szer egy di ák azt mond -
ta, hogy olyan a ke rí tés, mint ha az is ko la bör tön, vagy lak ta -
nya len ne. De ez idá ig sa ját erõ bõl nem si ke rült a vál toz ta tás. 
Ha mar for ga tó köny vet ír tunk, gye re ke ket to bo roz tunk és
Herman Jó zsef se gít sé gé vel rek lám fil met ké szí tet tünk. Ezt
kö vet te az internetes sza va zás, hi szen az nyer he tett, aki re a
leg töb ben sza vaz nak. Már ez nagy össze fo gást kí vánt. Be -
ve tet tünk min dent és más te le pü lé sek kel össze fog va, a két -
ke dõk el le né re is si ke rült nyer nünk. 2012.jú li us 21-én
meg va ló sult a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény
be ton ke rí té sé nek szé pí té se. Az idõ já rás ke gyes volt ah hoz a
több mint 70 ön kén tes hez, akik vál lal ták, hogy a szom bat ju -
kat az is ko la szé pü lé sé re ál doz zák és ecse tet ra gad nak. A
ter vek a Lets’colour Ala pít vány dizájnerei ál tal ké szül tek el. A 

fes té ket a DULUX  cég biz to sí tot ta, a mun ka erõt pe dig mi ad -
tuk. Vol tak ki csik és na gyok, fi a ta lok és idõ seb bek. A szü lõk
meg szer vez ték az el sõ sök épü le té nek de ko rá lá sát is. Soós
Gá bor se gí tett a ter ve zés ben, raj zo lás ban, Náhóczki Kár oly
a fal fe lü let rend be ho za ta lá ban, a fes té ket pe dig
TukarcsnéSzéman Mó ni ka aján lot ta fel. És hogy mi ké szült
el? A be ton ke rí tés kí vül be lül meg újult és az el sõ sö ket is egy
meg szé pült kör nye zet vár ja. Lel kes, a te le pü lé sért ten ni aka -
ró csa pat dol go zott az nap jó kedv vel. Min den ki úgy érez te,
hogy a kö zös ség nek van ere je és cél ja, s így ered mé nye is.
Min den részt ve võt, se gí tõt, tá mo ga tót nem tu dok fel so rol ni, s 
nem is ezért tet ték, tet tük. De min den ki nek na gyon kö szön jük 
a tá mo ga tá sát, mun ká ját, fel aján lá sát. Jól esett az az na pi
mun ka köz ben a zsí ros ke nyér, üdí tõ és a kö ze li bolt ból ka -
pott ká vé is. Kü lön kö szön jük, hogy to vább foly ta tó dik a ke rí -
tés meg újí tá sa az ön kor mány zat dol go zói ál tal. A
két ke dõk nek, a kri ti zá lók nak pe dig azt üzen jük, hogy kí ván -
csi an vár juk, õk mit tesz nek Fegyvernekért, mit tesz nek a
Mó rá ért, vagy akár a sa ját kis kör nye ze tü kért!

Ko vács Il di kó-
tagint. ve ze tõ

Vér adás
Ér te sít jük a ré gi és le en dõ új vér adó in kat, hogy köz sé -
günk ben a leg kö ze leb bi vér adás 2012. ok tó ber 04-én
800 órá tól 1400 ig lesz.

Hely szín:  Mû ve lõ dé si Ház

Min den kit sze re tet tel vá runk aki se gí te ni sze ret ne.
 Ré ti Lajosné
Vö rös ke reszt
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A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis
Alap szol gál ta tá si Köz pont hí rei

Az in téz mény szol gál ta tá sai a nyá ri hó na pok ban sem pi hen -
nek, vál to za tos prog ra mok kal vár ják a hoz zánk for du ló kat az
in téz mény mind egyik egy sé gé ben.

IDÕSEK KLUBJAINAK NYÁRI PROGRAMJAI

30 ÉVES A SZAPÁRFALUI IDÕSEK KLUBJA

2012. jú ni us 15-én, mû kö dé sé nek 30 éves év for du ló ját ün ne -
pel te az in téz mény szapárfalui te lep hely ének Idõ sek Klub ja.
1982-ben, az ak kor még Nagy köz sé gi Ta nács 1977-1980.
évi prog ram já ban egyik fõ fel adat ként je löl te meg "az egye -
dül élõ idõs sze mé lyek fel ku ta tá sát, s a tár sa dal mi há ló zat
meg szer ve zé sé vel az el lá tá suk ról va ló gon dos ko dást. Ha -
son ló kép pen az öre gek Nap kö zi Ott ho ná nál, a szapárfalui
köz ség ré szen in do kolt igény egy újabb öre gek Nap kö zi Ott -
ho na lét re ho zá sa. Az ál ta lá nos is ko la meg szû né sé vel a fel -
sza ba du ló he lyi sé gek er re le he tõ sé get ad nak." (for rás
NKTVB prog ram 1980).

1982. ok tó ber 01-jé vel si ke rült meg va ló sí ta ni a te le pü lés leg -
tá vo lab bi ré szén 20 fõ fé rõ hellyel és 2 fõ al kal ma zot tal. Ez az
in téz mény egy ség lát ta el és lát ja el má ig is a te le pü lés rész
ét kez te té sét és a gon do zás ra, se gít ség re szo ru ló la ko sa it.
Az évek elõ re ha la dá sá val a fel adat át ala kult, s "kis csa lád se -
gí tõ vé" nõt te ki ma gát. Je len leg a szapárfalui köz ség rész se -
gít ség re szo ru ló la ko sai bi za lom mal for dul nak az ott dol go zó
szo ci á lis dol go zók hoz. 

Az idõ sek klub ja jú ni us ban fel dí szít ve vár ta a klub ta go kat és
az in téz mény má sik 2 klub ja i nak tag ja it, ön kor mány za tunk
ve ze tõ it. Az in téz mény dol go zói és a szapárfalui klub egy-két
osz lo pos tag ja sa ját ké szí té sû sü te mé nyek kel vár ta a ven dé -
ge ket. A dí szí tés rõl a te lep hely dol go zói, az asz tal dí szek rõl a
csa lád se gí tõk, a klub tag ok a vi rá gok ról gon dos kod tak. A
ven dé ge ket a szé pen fel dí szí tett nap pa li, fi nom há zi sü te mé -
nyek és mu la tós élõ ze ne vár ta. A ren dez vé nyün ket meg tisz -
tel te je len lé té vel ön kor mány zat jegy zõ je Bú zás Istvánné és
Kunczerné And rea. A kö szön tõk után Be csei Istvánné Ma ri -
ka, a volt Nagy köz sé gi Ta nács Szo ci á lis Cso port ve ze tõ je és
Tóth Istvánné Ma ri ka né ni, az új in téz mény ak ko ri gon do zó -
nõ je em lé ke zett vissza a 30 év vel ez elõt ti, kez dõ évek re. Ez -
után az élõ ze ne ha tá sá ra la ko dal mi han gu lat ala kult ki,
idõ sek és a dol go zók együt te sen rop ták a tán cot. Köz ben, aki 
meg éhe zett sza lá mis szend vi cset kós tol ha tott. Az ün nep ség
fény pont ja a 30 évet szim bo li zá ló tû zi já ték kal dí szí tett 3db
négy szög le tes ha tal mas tor ta fel sze le te lé se és el fo gyasz tá -
sa volt, min den ki ka pott be lõ le. A ren dez vény ké sõ dél után,
vi dám hangulatban ért véget.

FÜRDÕZÉS, STRANDOLÁS KISÚJSZÁLLÁSON A
KUMÁNIA GYÓGYFÜRDÕBEN

A nyá ri hó na pok ban az idõ sek ké ré sé re "für dõ já ra tot" in dí tot -
tunk a fel újí tott kis új szál lá si gyógy für dõ be. Az in téz mény idõ -
se in kí vül sze re tet tel vár tuk a te le pü lés für dõz ni, stran dol ni
vá gyó la ko sa it is. Szí ve sen jött együtt akár több ge ne rá ció
(nagy szü lõ, szü lõ, uno ka) is. Jú ni us ban és jú li us ban a 48-fõs
au tó busz ki csi nek bi zo nyult. Jó ér zés sel tölt el ben nün ket,
hogy szí ve sen jön nek ve lünk azok is, akik még egy elõ re nem
tar toz nak az in téz mé nyünk höz, de re mél jük, hogy ké sõb bi ek
fo lya mán klub tag ja ink ká vál nak. Ve lünk ked vez mé nye sen le -
het el jut ni a gyógy für dõ be. Le het vá lasz ta ni több gyógy me -
den ce, jakuzzi, él mény me den ce kö zül. A fá jós ízü le te ket
meg le het masszí roz tat ni a víz su ga rak kal. Idõ se ink és ven -

dé ge ink na gyon él vez ték a gyógy für dõ él mény me den cé it.
Au gusz tus ban 23-án me gyünk is mét, de a fe dett rész a ké -
sõb bi hó na pok ban is nyújt für dõ zé si le he tõ sé ge ket. Aki sze -
ret ne ve lünk jön ni, ke res se klub ve ze tõ in ket, 
• I Klub: Kocsmár Antalné 56/566-026
• II. Klub: Mácsárné Lõkös Éva 56/481-023
• III. Klub: Ta tár Gyuláné 56/481-022

ORTOPÉDIA, GYÓGYCIPÕ KÉSZÍTÉS

A szapárfalui és Annaházi Idõ sek Klub já ban már rég óta
éven te 1 al ka lom mal le he tõ ség van a moz gás kor lá to zot tak -
nak, or to pé di ai prob lé mák kal küz dõk nek szak or vo si vizs gá -
lat ra és gyógy ci põ ké szít te tés re. Nem kell be uta ló Szol nok ra, 
hely ben le he tõ ség van az gyógy ci põ éven kén ti meg újí tá sá ra, 
szak or vo si vizs gá lat ra vagy gyógy ásza ti se géd esz kö zök
igény lé sé re. Jú li us ban Szapárfaluban, a III. szá mú Idõ sek
Klub já ban 15 fõ je lent ke zett vizs gá lat ra. A vizs gá lat in gye -
nes, a szak ren de lé sek kel azo nos mó don tör té nik, a gyógy ci -
põ a közgyógyellátásban ré sze sü lõk nek té rí tés men tes, aki
ez zel nem ren del ke zik 16-17 ezer Ft-ot kell fi zet nie. Au gusz -
tus ban az Annaházi I. szá mú Idõ sek Klub já ban ke rül meg -
szer ve zés re, aki igény be sze ret né ven ni, ké rem,
je lent kez zen az 56/556-026-os te le fon szá mon Kocsmár
Antalné Klub ve ze tõ nél.

SOS SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZOLGÁLAT

Az SOS se gély hí vó te le fon szol gá lat ez év áp ri lis ában kezd te
meg mû kö dé sét a te le pü lé sen a la kos ság köz biz ton sá gá nak
és a sür gõs egész ség ügyi el lá tá sá nak ér de ké ben. Az in téz -
mény és a he lyi Pol gár õr Egye sü let kö zö sen, egy mást vált va
mû köd te ti a te le fon rend szert. Je len leg 57 fõ nél mû kö dik a
ve ze té kes vagy mo bil te le fo nos jel zõ ké szü lék. Az ed dig el telt
idõ alatt vol tak meg hi bá so dás ok, ame lyek ki cse ré lé se ke rül -
tek, újabb igény lõk ju tot tak ked vez mé nye sen, az ön kor mány -
zat se gít sé gé vel a te le fo nok hoz. Akik a jel zõ ké szü lék kel
ren del kez nek az Alap szol gál ta tá si Szo ci á lis in téz mény és a
Pol gár õr ség fo lya ma tos meg fi gye lé se alá ke rül nek, sür gõs
eset ben per ce ken be lül meg ér ke zik a se gít ség. A ké szü lé ket
hasz ná lók 500 Ft té rí té si dí jat fi zet nek ha von ta az Alap szol -
gál ta tá si Köz pont hoz. To vább ra is le he tõ ség van újabb igé -
nyek ki elé gí té sé re, va la mint a ké szü lé kek meg vá sár lá sá ra
is, ez ál tal be kap cso lód nak a rend szer be. Kér jük, aki sze ret -
né, je lez ze igé nyét az Alap szol gál ta tá si Köz pont Annaházi
Idõ sek Klub já ban (Pol gár mes te ri Hi va tal mö gött)
56/556-026-os te le fon szá mon vagy sze mé lye sen
Náhóczkiné Szõ ke Eri ká nál.   

-Barta Józsefné-

90. születésnapján Nagy Andrásnét köszöntötte
Tatár László polgármester.
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A Mûvelõdési Ház hírei
A Szapáry Nép dal kör és a Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar 2012.
áp ri lis 28-án Szol no kon részt vett a Ma gyar Kó ru sok, Ze ne -
kar ok és Nép ze nei Együt te sek (KÓTA) 16. Or szá gos/Tér sé -
gi Nép ze nei Mi nõ sí tõ jén. Elõb bi Or szá gos szin ten, utób bi
Tér sé gi szin ten kér te mi nõ sí té sét a szak mai zsû ri tõl. A
Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar több új tag gal ké szült a ver seny -
re, eb ben a fel ál lás ban ez volt az el sõ be mu tat ko zá suk,
mellyel Di csé re tes fo ko za tot ér tek el az elõ a dott Du nán tú li
nép dal ok kal. A Szapáry Nép dal kör Galga men ti nép dal ok kal
ké szült, me lyet ci te ra kí sé ret tel ad tak elõ. A dal cso kor össze -
ál lí tá sa, elõ adá sa el nyer te a zsû ri tet szé sét, és har ma dik Or -
szá gos Arany mi nõ sí té sük mel lé meg kap ták el sõ Arany pá va
Dí ju kat is, me lyet az Arany mi nõ sí tés kö zül is ki emel ke dõ
együtteseknek szoktak odaítélni. A díszes oklevelet majd
egy Aranypáva Nagydíjas Gálán vehetik át ünnepélyes
keretek között.

E két együt tes má jus 20-án, Abasáron is be mu tat ko zott (aho -
vá egyéb ként már vissza já ró ven dég nek szá mít) a XVIII.
Nem zet kö zi Ka to na- és Bor dal Fesz ti vá lon. Mind két cso port
ka to na da lo kat adott elõ.

Jú ni us 15-én a Nép dal kör és a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar adott
mû sort a Kübler Vesta fenn ál lá sá nak XX. Ju bi le u mi
rendezvényén.

A Vi rág zó Ti sza Nap ja ren dez vé nyen mind há rom cso port
részt vett mû so rá val.

A Pa csir ta Ci te ra ze ne kar jú ni us 30-án Veresegyházon mi nõ -
sült szin tén a KÓTA rend sze ré ben, és a Sza bó Fe renc mû vé -
sze ti ve ze tõ ál tal össze ál lí tott Szat má ri dal la mok kal
Or szá gos Arany és Arany pá va Dí jat szereztek, immáron
másodszor.

Az idén Fegyvernekre ér ke zõ Ván dor ló Bog rá csok ta lál ko zó -
ján a Szapáry Nép dal kör és a Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar
mu tat ko zott be Gerõcs Esz ter vezetésével.

A nyár to váb bi ré szé ben is vár nak még fel lé pé sek az együt -
te sek re, au gusz tus 19-én Ör mé nye sen a Hétszínvirág Ci te -
ra ze ne kar lesz lát ha tó-hall ha tó, au gusz tus 25-én pe dig a
Szapáry Nép dal kör a Vass La jos Nép ze nei Mi nõ sí tõ jé nek
Középdöntõjén vesz részt Budaörsön.

Sze gi Ka ta lin
ze ne kar ve ze tõ

A Könyv tár rend kí vü li
nyitvatartása

Tá jé koz tat juk a Tisz telt Ol va só kat, hogy könyv tá runk ban be -
fe je zõ dött az ál lo mány el len õr zés.

A könyv tár nyit va tar tá sa au gusz tus hó nap ban az aláb bi ak
sze rint ala kul: 2012. au gusz tus 13-tól 17-ig hét fõ tõl - pén te -
kig 12 órá tól 16 órá ig, 2012 augusztus 21-tõl a meg szo kott
nyit va tar tás sal vár ja a lá to ga tó kat.

Ma gyar Balázs

Ke nyér szen te lés
Au gusz tus 20-án 

A Szent Ven del Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség, a Ka to li -
kus Karitász Cso port az Élet fa Kul tu rá lis és
Hagyományörzõ Egye sü let va la mint a Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár sze re tet tel meg hív ja Önt és ked ves csa lád ját a
Szent Ist ván na pi ün ne pi szent mi sé re és az azt kö ve tõ
kenyérszentelõ ün nep ség re, 2012. au gusz tus 20-án 9
óra kor a Ró mai Ka to li kus Temp lom ba!

900 Ün ne pi szent mi se
• Or go nán köz re mû kö dik Cif ra Bá lint
• Szó zat ének lé se
• Him nusz - Ma gyar György elõ adá sá ban
• Szent Ist ván in tel me Im re fi á hoz (rész let)
• Mirella Nõi kar ün ne pi össze ál lí tá sa 
• Ke nyér szen te lés

Köz ada ko zás a fegyverneki 56-os em lék mû meg va ló sí tá sá ért
Tisz telt la kos ság, tisz telt vál lal ko zá sok!

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a 201/2011.(XI.30.) sz. ha tá ro za tá ban el vi ál lás fog la lást ho zott az 1956-os
for ra da lom és sza bad ság harc 56.év for du ló ja al kal má ból a Szent-Im re té ren el he lye zés re ke rü lõ em lék mû fel ál lí tá sá -
ról.

A ter vek el ké szül tek, je len leg az en ge dé lye zé si fo lya ma tok zaj la nak. Az ál lás fog la lás és az el in dult mun ká la tok mel -
lett ez úton kér jük Önö ket, hogy le he tõ sé ge ik
sze rint anya gi se gít sé get is nyújt sa nak az
em lék mû el ké szí té sé hez!

Ké rem, hogy amennyi ben le he tõ sé ge van a
Fegy ver nek és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö -
vet ke zet nél meg nyi tott szám la szám ra ezt
meg te he ti. Pon tos szám la szám ról ér dek lõd -
ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban le het.

Bi zo nyít suk be együtt, hogy kis kö zös sé günk 
össze fo gás sal cso dák ra ké pes!

Kö szö net tel és tisz te let tel:  
-Papp Ró bert ön kor mány za ti kép vi se lõ-
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Vi rág zó Ti sza Nap ja
Fegy ver nek

2012. 06. 22-én Lo vas fel vo nu lás sal kez dõ dött az idei ren -
dez vény, mely nek cél ál lo má sa a Kál vá ria domb volt. A „dom -
bon” a Ken de Baranta Tiszaszõlõsi Ha gyo mány õr zõ
Egye sü let be mu ta tó ja kö vet ke zett, a szép szá mú kö zön ség
nagy örö mé re. Az idõ já rás nem vet te ke gye i be az idei tû zön
já rást, de ez úton is sze ret ném meg kö szön ni a rész vé telt és
a se gí tõ mun kát min den ki nek.

06. 23-án, szom ba ton 9 óra kor star tolt a fa lu ün ne pe. Mind -
azok, akik idén el lá to gat tak ren dez vé nyünk re pár hu za mo san 
és fo lya ma to san a sport pá lya több ré szén né ze lõd het tek
vagy ve het tek részt az ese mé nye ken. A kö zön ség szó ra koz -
ta tá sát a szín pa don részt ve võ va la mennyi kor osz tály ga ran -
tál ta, míg a lo vas be mu ta tó részt ve või a fo ci le lá tó bal ol da lán
ki ala kí tott lovaspályán bi zo nyí tot ták ügyes sé gü ket. A meg -
újult „fo ci” pá lyán 11 csa pat mér het te meg tu dá sát, a fás hû -
vös ré sze ken a he lyi ci vil és kéz mû ves pa vi lo nok nál a
gye re kek ta lál hat tak  ma guk nak mi nõ sé gi el fog lalt sá got. Az
1300 ada gos bog rács ban a KUNHALOM AGRÁRIA KFT-nek 
kö szön he tõ en ro tyo gott a mar ha pör költ. Sztár ven dé günk
idén Roy és Ádám volt, õk 40 per cig, élõ mû sor ral szó ra koz -
tat ták a kö zön sé get. A he lyi ze ne kar ok nagy sze rû han gu la tot 
te rem tet tek, amely re a ko ro nát a 22 óra kor a na gyon várt  tû -
zi já ték tette fel. 

Az idei év ben ta ka ré kos ko dás ra kény sze rü lõ költ ség ve tés
így is szá mos le he tõ sé get adott, hogy min den ki meg ta lál ja a
prog ra mok so rá ban szá má ra von zót. A na pot ve lünk töl tõk -
kel, mun ka tár sa im mal együtt si ker rel igye kez tünk min den
kor osz tály nak biz to sí ta ni a ki kap cso ló dás le he tõ sé gét.

Kü lön kö szö ne tet sze ret nék mon da ni Ta tár Lász ló Pol gár -
mes ter úr nak és  Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat
dol go zó i nak, akik erõn felül is se gí tet tek, an nak ér de ké ben,
hogy a sport pá lya idõ ben kész le gyen. Kö szö net az összes
fel lé põ nek, fel ké szí tõk nek, se gí tõk nek, hogy te het sé gü ket,
szor gos mun ká juk gyü möl csét meg osz tot ták ve lünk. Kö szö -
net a hát tér ben ki tû nõ en össze han golt mun kát vég zõk nek,
mert le he tõ vé tet ték, hogy Önök idén is szín vo na las szó ra ko -
zást ta lál ja nak eze ken a napokon.

És vé gül sze ret ném meg kö szön ni szpon zo ra ink tá mo ga tá -
sát, akik se gít sé get nyúj tot tak a fa lu leg na gyobb ren dez vé -
nyé hez: KUNHALOM AGRÁRIA KFT; FEGYVERNEK ÉS
VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, HERMANN KFT,
KÜBLER, OTP BANK ZRT TÖRÖKSZENTMIKLÓSI
FIÓKJA, FEGYVERNEKI PÉKSÉG, FEGYVERNEK ÉS
VIDÉKE ÁFÉSZ, KRUPATECHNIKA KFT, TÓTH BT GUMI
SZERVIZ, TATÁR ÉS FIA KFT, DR BOGNÁR ZOLTÁN,
DANKA BT, FEGYVERNEKI AUTÓJAVÍTÓ KFT, DIBÁCZI
ÉVA ORIFLAME. 

Mol nár Bar na

III. Ván dor ló Bog rá csok
Ta lál ko zó ja Fegy ver nek

Jú li us 14-én a fegyverneki Sport pá lya adott ott hont a Tö rök -
szent mik ló si Kis tér ség Ván dor ló Bog rá csok ren dez vény so -
ro za ta har ma dik ál lo má sá nak. Fegy ver nek szá má ra
el is me rést je lent, hogy Tiszatenyõ és Tiszapüspöki után há -
zi gaz da ként mu tat koz ha tott be, he lyet biz to sí tott a ren dez -
vény szá má ra. A prog ram meg va ló sí tá sá ra min den év ben a
Ti sza Men ti Leader Köz hasz nú Tár sa ság tól pá lyá zat út ján
nyer for rást, ezért a ren dez vény költ sé ge it tel jes egé szé ben
a Tö rök szent mik ló si Kis tér ség tud ta biz to sí ta ni, így a te le pü -
lés költ ség ve tés ét nem ter hel te. 

A leg ven dég sze re tõbb csa pat el is me ré sét Fegy ver nek kap -
ta, ami ha zai pá lyán tö ké le tes ered mény. Az ud va runk be ren -
de zé se tük röz te mind azt, amit apá in kon át ük apán kig lát tunk.

Min den te le pü lés igye ke zett be ren dez ni az ud var há zát a rá -
juk jel lem zõ mó don, meg töl te ni a szín pa dot ha gyo mány õr -
zõk tõl a rock együt te sig, hogy meg is mer tes sék õket a
kis tér ség ben élõk kel. 9 csa pat mér het te össze tu dá sát a kis -
pá lyás tor nán me lyet Nyár egy há za csa pa ta nyert meg.

Az ud va rok ban jobb nál jobb éte le ket fõz tek, sü töt tek, amit a
zsû ri: Pál Sza bó Mi hály – fran cia gaszt ro nó mia lo vag ja; Rácz 
La jos- sza kács szak ok ta tó; Vass Im re- sza kács szak ok ta tó
mi nõ sí tet tek.

A zsû ri dön té se alap ján:

•A leg szebb por ta - Tiszapüspöki

•A leg fi no mabb étel - Törökszentmiklós

•A leg ven dég sze re tõbb csa pat - Fegy ver nek

•A leg fi no mabb sü te mény- Tiszatenyõ

•A leg kü lön le ge sebb étel - Kuncsorba

•A leg há zi a sabb étel- Ken gyel

•A leg szebb tá la lás- Ör mé nyes

•A leg né pi e sebb por ta - Tiszabõ

 , va la mint a Ván dor ló bog rács dí jat idén is Tiszatenyõ nyer te
(õ áru sí tot ta a leg több kós to ló je gyet).

Na gyon kö szö nöm a se gít sé get min den ki nek, aki se gí tet te a
por ta be ren de zé sét, a fõ zést, részt vett a szer ve zés ben és
kö szö net a fel lé põk nek a mû so ro kért.

-Mol nár Bar na-
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Dí ja zott di ák ja ink
2012. jú li us 11-én – a Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít -
vány ku ra tó ri u má nak dön té se alap ján – a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ta nács ko zó ter mé ben át adás ra ke rül tek a
2011/2012-es tan év ben ki tû nõ bi zo nyít ványt szer zett, és az
Ala pít vány nál ered mé nye sen pá lyá zó ta nu lók lap top il let ve
vá sár lá si utal vány dí jai. A 15 dí ja zott ta nu ló, nagy öröm mel
vet te át meg ér de melt ju tal mát, me lyet Ta tár Lász ló pol gár -
mes ter adott át.

Lap top pal dí ja zot tak: 
• Csör gõ Gina, a Deb re ce ni Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la 13. 
év fo lya mos ta nu ló ja, 

• Kiss Nor bert a szol no ki Szé che nyi Ist ván Gim ná zi um 12.
év fo lya mos ta nu ló ja,

• Gõdér Ni ko let ta, a szol no ki Tiszaparti Gim ná zi um 11. év fo -
lya mos ta nu ló ja,

• Nagy An na a Deb re ce ni egye tem vég zõ év fo lya mos hall -
ga tó ja,

• Szatlóczki At ti la a bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do -
má nyi Egye tem Épí tõ mér nö ki Ka rá nak hall ga tó ja,

• Soós Nó ra az Óbu dai Egye tem hall ga tó ja.
• Vá sár lá si-utal vánnyal dí ja zot tak:
• Czifra Zsig mond Bá lint a szol no ki Ver se ghy Fe renc Gim ná -
zi um 10. év fo lya mos ta nu ló ja,

• Poós Do rottya, a tö rök szent mik ló si Ber csé nyi Mik lós Gim -
ná zi um 9. év fo lya mos ta nu ló ja,

• Bozsó Ka ro li na, a szol no ki Szol gál ta tá si Szak kö zép is ko la
12. év fo lya mos ta nu ló ja,

• Tóth Vi vi en a szol no ki Vá sár he lyi Pál Köz gaz da sá gi Szak -
kö zép is ko la ta nu ló ja,

• Gõdér Vik tó ria, a szol no ki Tiszaparti Gim ná zi um 11. év fo -
lya mos ta nu ló ja,

• Gu lyás Krisz ti na, a szol no ki Szol gál ta tá si Szak kö zép is ko la 
9. év fo lya mos ta nu ló ja,

• Te mes vá ri Dó ra, a szol no ki Szé che nyi Ist ván Gim ná zi um
9. év fo lya mos ta nu ló ja,

• Fa ze kas Mar git, a szol no ki Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko -
la 9. év fo lya mos ta nu ló ja,

• Köpösdi Ni ko let ta, a szol no ki Szé che nyi Ist ván Gim ná zi um
10. év fo lya mos ta nu ló ja.

Ez úton is tisz te let tel kö szön jük az ala pít vány tá mo ga tó i nak
ön zet len se gít sé gét, hi szen a több mil li ós nagy ság ren dû hoz -
zá já ru lá suk nél kül az Ala pít vány nem tud ná tel je sí te ni kül de -
té sét.

Kü lön tisz te let tel kö szön jük Kindert Ferencné ta nár nõ, ku ra -
tó ri u mi tag, és Kindert Fe renc  ta nár úr ön zet len mun ká ját,
mely nél kül nem va ló sul hat na meg ez a ne mes cél a
fegyverneki di ák ság ki vá ló ta nul má nyi ered mé nyé nek el is -
me ré se ér de ké ben.

Bi ha ri József

Szebb Jö võ ért Pol gár õr
Egye sü let

A Szebb Jö võ ért Pol gár õr Egye sü let Fegyverneken is mû -
köd te ti cso port ját. Fõ cél ja az em be ri és ál lam pol gá ri jo gok
vé del me, s azok a szé les tár sa dal mi ré te get érin tõ prob lé -
mák, ame lyek a bé kés, nyu godt hét köz nap ok ra igényt tartó
magyar társadalmat sújtják.

Az Egye sü let az „ISMERETLEN MAGYAR KATONA” sír -
hely ének rend be té tel ét és cé lul tûz te ki.

Ami kor több év vel ez elõtt rá ta lál tak a te me tõ rej tett zu gá ban
er re az el ha nya golt sír hely re, még csak ma gán em ber ként
gyúj tot tak egy-egy szál gyer tyát, tisz te leg ve a hõs ka to na
em lé ke elõtt. S bár vol tak né há nyan, akik nek ter vei kö zött
sze re pelt a sír rend be té te le, de saj nos nem va ló sul tak meg.
Így hát ne ki lát tak és sa ját költ sé gen, sa ját erõ bõl mél tó
nyughelyet biz to sí tot tak en nek a há bo rú ban el hunyt ma gyar
fi a tal hõs nek. Nem vár nak ér te sem mit, nem fû zi õket sem mi -
lyen ér dek, csak egy sze rû en meg csi nál ták. Csu pán azt kérik, 
aki csak teheti olykor vigyen egy szál gyertyát tisztelete
jeléül!

-Szerkesztõség-
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Arany dip lo ma
Kindert Fe renc nyu gal ma zott ta nár úr 2012. jú ni us 22-én,
pe da gó gi ai mun kás sá ga el is me ré sé ül ARANYDIPLOMA ki -

tün te tést ve he tett át
Jász be rény ben. Ta ní tói 
dip lo má ját 50 év vel ez -
elõtt, 1962 jú ni u sá ban
kap ta meg a Jász be ré -
nyi Fel sõ fo kú Ta ní tó -
kép zõ ben, majd
le ve le zõ ta go za ton rajz
sza kos ál ta lá nos is ko lai 
ok le ve let szer zett.

1962. jú ni us 30-tól
2005. jú ni us 30-ig, az az 
43 éven át volt a
fegyverneki is ko la, is -
ko lák pe da gó gu sa. Ke -
ve sen mond hat ják el
ma guk ról, hogy egy
mun ka he lyen töl töt ték
el éle tü ket.

Ta nár Úr rajz, tech ni ka
és ének-ze ne tan tár gya kat ok ta tott. Rö vid ide ig igaz ga tó-he -
lyet te si meg bí zást is el lá tott. Fon tos fel adat nak te kin tet te a
ma gyar nép dal meg sze ret te té sét, e te rü le ten egyik fon tos
esz kö ze a ci te ra volt. Ci te ra ze ne kar ok ve ze té sé vel, ok ta tá -
sá val az 1960-as évek óta fog lal ko zik. Ma is ak tív, na pi kap -
cso lat ban van a gye re kek kel, szü lõk kel, kol lé gák kal.
Kul tu rá lis te vé keny sé ge már ré gen túl nõtt az is ko la falain.

Ta nár ként a kép zõ mû vé sze ti ne ve lés, az ének-ze ne ta ní tá sa 
te rén vég zett el is me rés re mél tó mun kát. Szív ügy ének te kin -

tet te a hely tör té ne ti és hon is me re ti gyûj tõ mun kát, a nép ze nei 
ha gyo má nyok ápo lá sát.

Kindert Ta nár Úr ak tí van részt vett az út tö rõ élet ben, raj ve ze -
tõ, il let ve 16 évig csa pat ve ze tõ is volt. Egyik ked venc fel ada -
tá nak te kin tet te a tá bo roz ta tást. Szer ve zett ke rék pá ros
ván dor tá bo ro kat, osz tály ki rán du lá so kat, sá tor tá bo ro kat,
káptalanfüredi nyá ri tá bo ro kat. Ered mé nyes ne ve lõi mun ká -
já val és hu mo rá val meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge volt az is ko la
éle té nek. Ha té kony ok ta tó-ne ve lõ mun ká já nak tit ka az el kö -
te le zett ség ben és hi te les ség ben ke re sen dõ. Tu dá sát, ta -
pasz ta la tát, az év ti ze dek alatt meg ér lelt böl cses sé gét
nap ja in kig az is ko la és a köz ség szol gá la tá ra for dít ja. El is -
me rés il le ti Kindert Fe ren cet azért az em ber sé gért, amellyel
ta ní tot ta és ta nít ja di ák ja it és tanártársait.

A he lyi pe da gó gus szak szer ve zet nek 1959 óta tag ja.
1962-tõl 1994-ig szak szer ve ze ti tit kár volt. 1986-ban a me -
gyei Szak szer ve ze ti In té zõ Bi zott ság ba vá lasz tot ták. 2003-ig 
több al ka lom mal is kong resszu si kül dött volt.

Pe da gó gus ként: Mi nisz te ri Di csé re tet (1976); Ki vá ló Mun ká -
ért Ki tün te tést (1985); Pe da gó gus Szol gá la ti Em lék ér met
(1987); Arany Ka ted ra Em lék pla ket tet (1993); Eöt vös Jó zsef
Em lék ér met (2003) ka pott, 2001-ben
„Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Köz mû ve lõ dé sé ért Díj”-jal is 
ki tün tet ték.

Fegy ver nek la kos sá ga ne vé ben szív bõl gra tu lá lok Arany dip -
lo má já hoz. To váb bi te vé keny sé gé hez jó egész sé get, a kul tu -
rá lis élet ben foly ta tott ki ma gas ló mun ká já hoz to váb bi sok
si kert kí vá nok!

Szatlóczki Edit
ok ta tá si, köz mû ve lõ dé si, szo ci á lis és egész ség ügyi bi zott ság el nö ke

Megyei 1. osztály Bajnoki sorsolás
1. for du ló 2012.08.18 (szom bat) 16:30 FEGYVERNEKI KSE - CSÉPAI SE
2. for du ló 2012.08.25 (szom bat) 16:30 MARTFÛI LSE - FEGYVERNEKI KSE
3. for du ló 2012.09.01 (szom bat) 15:30 FEGYVERNEKI KSE - TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC
4. for du ló 2012.09.08 (szom bat) 15:30 FEGYVERNEKI KSE - JÁNOSHIDAI SE
5. for du ló 2012.09.15 (szom bat) 15:30 FEGYVERNEKI KSE - NAGYKÖRÛI LC
6. for du ló 2012.09.30 (va sár nap) 15:00 JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE - FEGYVERNEKI KSE
7. for du ló 2012.10.06 (szom bat) 14:00 FEGYVERNEKI KSE - KARCAGI SE
8. for du ló 2012.10.13 (szom bat) 14:00 KISÚJSZÁLLÁSI SE - FEGYVERNEKI KSE
9. for du ló 2012.10.20 (szom bat) 13:30 FEGYVERNEKI KSE - TISZASASI SE
10. for du ló 2012.10.28 (va sár nap) 13:30 FEGYVERNEKI KSE - TÚRKEVEI VSE
11. for du ló 2012.11.03 (szom bat) 13:30 SZAJOL KLUB - FEGYVERNEKI KSE
12. for du ló 2012.11.11 (va sár nap) 13:30 FEGYVERNEKI KSE - ÚJSZÁSZI VVSE
13. for du ló 2012.11.17 (szom bat) 13:00 MEZÕTÚRI AFC - FEGYVERNEKI KSE
14. for du ló 2012.11.24 (szom bat) 13:00 FEGYVERNEKI KSE - NKSE JÁSZBERÉNY
15. for du ló 2012.12.01 (szom bat) 13:00 TISZAFÜREDI VSE - FEGYVERNEKI KSE

Az if jú sá gi ta lál ko zók ra a fel nõtt mér kõ zé sek elõtt 2 órá val ke rül sor. Fel hív juk szur ko ló ink fi gyel mét, hogy a két ha zai va sár na pi mér kõ zés 
idõ pont ja vál toz hat. Az eset le ges vál to zá sok ról pla kát for má já ban ér te sít jük szur ko ló in kat!
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Sár szö gi Holt-Ti sza SHE hí rei
Im má ron má sod já ra si ke rült meg ren dez ni a Vi rág zó Ti sza
na pi Hor gász Ván dor ku pát a fa lu na pi ren dez vé nyek ke re tén
be lül. A ver seny igen jó han gu lat ban telt. Bár az idõ já rás a
ke gye i be fo ga dott ben nün ket, saj nos hal nak igen csak szû -
ké ben volt a ver seny. Ter mé sze te sen így is si ke rült a csa pa -
tok közt rang sort ál lí ta ni, mely a kö vet ke zõ kép pen ala kult:

1. hely: a Kuncsorbai Jó ba rá tok csa pat. Ta gok: Ko vács And -
rás, Kiss Ta más, La dá nyi Ist ván 11287 pont

2. hely: a Fegyverneki Cson ti cso kor csa pat. Ta gok: Czepán
At ti la, Nagy Ró bert, Kindert Dá ni el 6059 pont

3. hely: a Fegyverneki Návai Te am csa pat. Ta gok: Návai Pé -
ter, Návai Já nos, Pá pai Jó zsef 2012 pont.

Leg na gyobb ha lat fo gó Amb rus Lász ló Kunhegyesi ver seny -
zõ, a leg ügye sebb nõi ver seny zõ Nagy Ilo na Fegyvernekrõl.

Is mét meg ren de zés re ke rült a csó na kos per ge tõ ver seny a
Holt-tisza II. szá mú ta ván. Bár a ne ve zett csa pa tok szá ma
alul ma radt a vá ra ko zás sal szem ben, azért igen jó ver seny
ke re ke dett ki. Az aláb bi ered mé nyek szü let tek:

1.Pro-Spin te am 11 fo gott hal 266 pont
2.Sze-Cso te am 5 fo gott hal 167 pont
3.Szapi te am 4 fo gott hal 92 pont

Ér te sí tem a tag sá got, hogy a Vi dék fej lesz té si Mi nisz ter
63/2012. (VII.2.) szá mú ren de le te alap ján 2013. 01. 01-tõl az 
ál la mi je gyek ára dup lá já ra emel ke dik, így ezért 2.000 Ft-ot
kell jö võ év tõl fi zet ni

Mi re a tisz telt ol va só ezen so ro kat bön gé szi, már túl le szünk
a ha gyo má nyos sá vált két na pos egye sü le ti ver se nyün kön,
me lyet au gusz tus 04-05-én ren de zünk a Holt-Ti sza II. tó egy -
sé gén, és amely igen jó nak ígér ke zik. A ver se nyen tör tén tek -
rõl a kö vet ke zõ szám ban ol vas hat nak.

Ad dig is kí vá nok min den hor gász nak jó fo gást! Gör bül jön a
bot!

Csík Já nos
SH-TSE el nö ke

Mó ra-na pi horgászverseny
A Móra-Napok ke re té ben hor gász egye sü le tünk hor gász ver -
senyt ren de zett az a Mó ra Fe renc Tag in téz mény di ák jai ré -
szé re a 2-es holt ágon. Olya nok ve het tek részt a ver se nyen,
aki ren del kez tek az er re a te rü let re szó ló hor gász en ge -
déllyel, füg get le nül at tól, hogy me lyik hor gász egye sü let nél
vál tot ták. 

A ver seny zõ kön és a ren de zõ kön kí vül  több szü lõ is kí ván csi 
volt a ren dez vény re. 

A leg több gye rek nek si ke rült ha lat fog nia, de aki nek nem, az
sem unat ko zott. Jó le ve gõn, szó ra ko zás sal töl töt te a
délelõttjét.

A gyõz te sek lis tá ja:

1. Nagy Jó zsef 
2. Pálfi Ta más
3. Rézsó Kál mán 
4. De me ter Ro land
5. Vágán Re ná ta
6. Ko csis Sza bolcs                

A he lye zet tek ju tal ma hor gász fel sze re lés volt, amit nagy
öröm mel vet tek át a ver seny után az is ko la ud va rán ren de -
zett díj áta dón.

Tá jé koz ta tom az egye sü let tag ja it, hogy az õszi ve gyes -
hal-fo gó ver se nyün ket 2012. szep tem ber 16-án tart juk a
2-es holt ágon. A rész le tek rõl le vél ben fog juk ér te sí te ni az
en ge déllyel ren del ke zõ tag ja in kat.

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 ne vé ben:

 Tukarcs  Isvánné
el nök

Hor gá szat ról
Az Al só ré ti Holt-Ti sza hal gaz dál ko dá si ter ve alap ján, a
holt ág hal te le pí té se az elõ írt mennyi sé gek kel a ter vek
sze rint ha lad. Az el sõ há rom hal te le pí tés a kö vet ke zõ idõ -
pont ok ban és mennyi sé gek kel si ke re sen meg tör tén tek:
2012. áp ri lis hó 3000 kg 3 nya ras ponty, 2012. jú ni us hó
3000 kg, 3 nya ras ponty, 2012. jú li us hó 3000 kg 3 nya ras
ponty

A kö vet ke zõ hó na pok ban to vább foly tat juk a te le pí té se ket
mely so rán még 5250 kg 3 nya ras ponty, 3800 kg két nya -
ras ponty és 114 kg sül lõ ke rül a tó egy sé gek be.

Az egye sü le tek kel tör té nõ ered mé nyes együtt mû kö dést
bi zo nyít ja, hogy au gusz tus hó nap tól – a hor gász egye sü -
le tek ál tal de le gált - újabb 4 fõ tár sa dal mi hal õr vé gez het
el len õri te vé keny sé get a holt ágon. Bí zunk ben ne, hogy a
meg emelt lét szám mal és az el len õr zé sek szá má nak nö -
ve lé sé vel, meg fe le lõ szin ten tud juk vé gez ni a holt ág õr zé -
sét. Kér jük a hor gá szo kat, hogy se gít sék a hal õrök
ered mé nyes mun ká ját, hi szen ez a ha lá sza ti hasz no sí tó
és a hor gá szok kö zös ér de ke is.  

Is mé tel ten fel hív juk a fi gyel met hogy a 2012. évi te rü le ti
en ge dély ben meg ta lál ha tó a hal õr te le fon szá ma, így aki
sza bály ta lan sá got ész lel, az –akár név te le nül is – azon a
szá mon te gye meg a be je len té sét, hogy a hal õr azon nal
in téz ked ni tud jon a sza bály sér tõ vel szem ben. Saj nos
azok kal a pa na szok kal kap cso lat ban to vább ra sem tu -
dunk in téz ked ni, ame lyek utó lag ér kez nek, hi szen a hal õr -
nek csak ak kor áll mód já ban in téz ked ni, ha tet ten éri a
sza bály ta lan ko dót. 

-Fegyverneki Víz mû és Községgazdálkodáai in téz mény-A gyõz tes csa pat
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Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik szá mom ra a leg drá gább férj,

volt 

BOZSÓ ISTVÁN
búcsúztatóján meg je len tek, ur ná já hoz 
vi rá got he lyez tek, mély fáj dal munk -

ban ve lünk együtt érez tek.

Fe le sé ge, hú ga és csa lád ja

So ha el nem mú ló sze re tet tel em lé ke zünk

FÜLEKI JÓZSEF
ha lá lá nak 12. év for du ló ján

„Örök az ar cod

nem száll el sza vad

min den mo so lyod

a szí vünk ben ma rad”

Sze re tõ csa lá dod

Em lé ke zés

„Kit õriz a hi tünk
nem hal meg so ha,

kit lel künk ben lá tunk
so ha nem megy el”

BARTA JÓZSEFNÉ
halálának 2. év for du ló já ra és

BARTA JÓZSEF
halálának 1. év for du ló já ra.

Sze re tõ csa lád ja

Há lás kö szö ne tün ket 
fe jez zük ki dr. Tóth Sa rol ta

dok tor nõ nek és
Ke le men né Ju dit ká nak

édes anyánk id. Losonczi
Mihályné hosszan tar tó gon -

dos gyó gyí tá sá ért és erõt
adva az ápolásához.

Si mon és Losonczi csa lád

Há lás szív vel kö szön jük
min den ki nek, aki

ID. LOSONCZI
MIHÁLYNÉ

temetésén részt vet tek,
ro ko nok, ré gi és

új szom szé dok, is me rõ sök.

a Si mon csa lád

Gyász je len té sek

Künsztler Já nos élt 61 évet
Kurucz Lász ló élt 71 évet
Buj do só Gyu la élt 51 évet
Sza ba dos Györgyné
szü le tett Csortos Má ria  élt 83 évet
Mé szá ros Józsefné
szü le tett Szõ ke Ko vács Ró za élt 85 évet
Gás pár Lász ló Tiborné
szü le tett Bökény Irén  élt 56 évet
Csortos Miklósné
szü le tett Kiss Ju li an na An na élt 75 évet
Bauerné Böheim Te ré zia élt 74 évet
Fe ke te Mihályné
szü le tett Kókai Ilo na  élt 88 évet
Fo dor Sándorné
szü le tett Somodi Ma tild élt 81 évet

A csa lá dok gyá szá ban õszin te rész vét tel osz to zunk!

A BABA-MAMA Bolt 
vár ja Ked ves Vá sár ló it nyár

vé gi ak ci ók kal, óvo da-,
is ko la kez dés hez szük sé ges

ru ha ne mûk kel

(pi zsa ma, tor na zsák,

ágy ne mû, stb.).

Õszi áruk fo lya ma to san
ér kez nek

(ka bát, sap ka, tré nin gek,
stb.).

Sza bó Zoltánné Hillender
Ani kó

A 
TOPRONGYOS

kínálata fo lya ma to san bõ vül. 

Pó lók, rö vid nad rág ok már
100 Ft-tól. He ten te több ször
úju ló áru kész let tel (ru hák,

szok nyák, ki egé szí tõk).

Au gusz tus tól õszi áruk kal
vá rom Ked ves Vá sár ló i -

mat (bé bi-gyer mek,
fér fi-nõi át me ne ti ka bát,
pu ló ve rek, nad rá gok).

Sza bó Zoltánné Hillender
Ani kó

Kõ mû ves, bur ko ló,
hom lok zat szi ge te lõ, fes tõ,

te tõ ja ví tá si és bá do gos mun kát
vál la lunk.

Tel.: 06-70/931-0893;
06-56/480-180
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Há zas ság kö té sek

Im re Ju dit és Pádár Ist ván,
2012. jú ni us 22-én há zas sá got kö tött

Sze gi Ani ta és Knipfel Krisz ti án
2012. jú li us 14-én
há zas sá got kö tött

Czifra Ju dit és
Bár sony And rás

2012. jú li us 28-án
há zas sá got kö tött

Gra tu lá lunk!

FEGYVERNEKI ÚJSZÜLÖTTEK
1. Bu rai Má té Já nos 2012.06.04. 
Mága Eme se, Bu rai Já nos Dam ja nich u.97.

2. Buk ta Bog lár ka 2012.06.11.
Ko csis Krisz ti na, Buk ta Já nos Kiss J.u.11/g

3. Csortos Han na Nó ra 2012.06.28.
Kubicsek Ka ta lin, Csortos Im re Zal ka .u.3.

4. Mága Ro xá na Melissza 2012.07.05.
Mága Ju li an na Dankó u.12.

5. Dó ka Zsa nett 2012.07.23.
Vidics Ka ta lin, Dó ka Lász ló Dó zsa u.1.

6. Tö rök Lász ló Má té 2012.07.30.
Bu rai Ani ta, Tö rök Lász ló Dankó u.11.

7. Raffael Kris tóf Má té 2012.07.09.
Barkóczi Má ria To rony u.13.

8. Köpösdi Mi lán 2012.07.24.
Ekker Ju dit, Köpösdi Im re Ró zsa u.2.
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La kos sá gi kér dõ ív
Az Önök ész re vé te le it szem elõtt tart va pró bál juk ala kí ta ni a
rend õr ség – la kos ság kap cso la tát.

A kér dõ ívek alap ján sze ret nénk vissza jel zé se ket kap ni ar ra
vo nat ko zó lag, az Ön vé le mé nye sze rint mi lyen a la kó kör nye -
ze té ben a köz rend, és a közbiztonság?

1. Ön me lyik te le pü lé sen la kik? ........................................

2. Az el múlt két év ben  ér zé kel te-e a fo ko zot tabb rend õri je -
len lé tet köz te rü le ten?
• sok kal job ban, mint ed dig
• ki csit job ban, mint ed dig
• ugyan olyan
• ke vés bé ér zé ke lem

3. Az el múlt két év ben  köz vet len la kó kör nye ze té ben vál to -
zott-e a köz rend, köz biz ton ság?
• igen
• nem

4. Ha szük sé ge volt rend õri se gít ség re, mennyi re volt se gí tõ -
kész a rend õr?
• tel jes mér ték ben 
• rész ben
• egy ál ta lán nem

5. Mi lyen rend õr ség gel kap cso la tos té má ról sze ret ne még
töb bet tud ni?................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
6. Mi lyen for má ban?
• új ság
• rá dió
• la kos sá gi fó rum

7. Ha volt ön nek az el múlt idõ szak ban a rend õr ség gel hi va ta -
los mi nõ ség ben kap cso la ta ,mi lyen nek íté li meg az Ön nel
szem ben el já ró, in téz ke dõ rend õr vi sel ke dé sét?
• hu má nus
• ki mért, tény sze rû
• ki fo gá sol ha tó

8. Mi ben sze ret né, ha vál toz ná nak a rend õrök?

Mi ért? Rö vi den in do kol ja: ............................................
..........................................................................................
..........................................................................................

9. Mi lyen re á lis ve szé lye ket érez la kó kör nye ze té ben me lyek
még több rend õri je len lé tet igé nyel né nek? ..................
..........................................................................................
..........................................................................................

10. Ön mit gon dol, mit te het egy ál lam pol gár la kó kör nye ze té -
ben biz ton sá ga és köz rend jé nek meg óvá sá ért? .........
..........................................................................................
..........................................................................................

11. Mennyi re ér zi hasz nos nak a he lyi mé di á ban, is ko lák ban  
fo lya ma to san szer ve zett tá jé koz ta tá so kat , fel vi lá go sí tá so -
kat?
• na gyon
• el fo gad ha tó, de le het ne több
• ke vés

12.Érez-e vál to zá so kat a rend õr ség - la kos ság kap cso la tá -
ban? Ha igen, ho gyan?................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

13.Sze ret né-e se gí te ni a rend õr ség mun ká ját? Ha igen ho -
gyan? ................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

14. Se gí tet te-e már a mun kán kat?
• igen
• nem

Ha igen, ho gyan? ........................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Vá la sza it kö szön jük, amennyi ben ész re vé te le, ja vas la ta van
mun kák kal kap cso lat ban, kér jük, küld je el az alábbi címre: 

Rend õr ka pi tány ság, Törökszentmiklós Kos suth La jos út.
143.
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