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Fegyvernek Ön kor mány zat Kép -
vi se lõ tes tü le te, az Or czy An na Ál ta -
lá nos Is ko la és Szak is ko la, va la mint
a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 2005.
má jus 21-én ren dez te meg a II. Or -
szá gos Di ák – Gu lyás fesz ti vált a
Sport te le pen. 

A ta va lyi év hez ha son ló an az
idén is re mek idõ vár ta a csa pa to kat,
ven dé ge ket. A ren de zõ ség 52 csa pat 

ne ve zé sét fo gad ta el. A ki írás sze -
rint a csa pa tok nak né pi ételt kel lett
bog rács ban ké szí te ni, me lyet a ven -
dég lá tós is ko lá sok nak fel is kel lett
tá lal ni uk. 

foly ta tás a 9. oldalon

II. Országos Diák-Gulyásfesztivál

Sok év után, 2005. ta va -
szán új ra érett sé gi zõ osz -
tály van Fegyverneken. Az
Or czy An na Ál ta lá nos Is -
ko la és Szak is ko la épü le -
té ben he lyet ka pó Bu da-
ka lász Gim ná zi um ki he lye -

zett ta go za tá nak vég zõ sei
a Hír mon dó meg je le né sé -
nek nap ja i ban te szik le a
szó be li érett sé gi vizs gá i kat 
fel nõtt ként, gyermekek,
munka mel lett.

-Tû he gyi Ju li an na-

A kép az osz tály bal la gá sán ké szült.
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Újra Érettségi

Ta vasszal in dul tak el a mun ká la -
tok, ami kor je len tõs mennyi sé gû
éve lõ és egy nyá ri nö vényt ül tet -
tünk ki a köz par kok ba és a köz -
épü le tek kör nyé ké re.

foly ta tás a 7. oldalon
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A Kép vi se lõ tes tü let áp ri li si és má ju si  ülé se i rõl az aláb bi -
ak ban tá jé koz tat juk a Tisz telt La ko so kat!

Áp ri lis 28-i ülé sen:

• Jó vá hagy ta a tes tü let az ön kor mány zat  2004. évi költ -
ség ve tés ének zár szám adá sát. 

• Be szá mol tat ta a Gyer mek élel me zé si Kony hát az in -
téz mény mun ká já ról.

• Új ren de le tet al ko tott a te le pü lés kör nye zet vé del mé -
rõl, amely má jus 1-tõl ha tá lyos. 

• Mó do sí tot ta a he lyi épí té sze ti örök ség vé del mé rõl
szó ló ren de le tet.

• Jú ni us 1-tõl mó do sí tot ta a tes tü let az ivó víz ért fi ze ten -
dõ alap dí jat, ami az aláb bi:

Víz mé rõ
át mé rõ je

Alap díj Ft/hó
Fo gyasz tá si

díj Ft/m3

ré gi új

13 100 200 169

20-25 200 400 169

30-50 600 1.200 169

80 2.000 4.000 169

• A te le pü lési szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren -
de let mó do sí tá sa csak a vál lal ko zá so kat érin ti.

• A köz mû fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló
ren de let mó do sí tás ér de mi vál toz ta tást nem je lent, 
víz há ló zat épí tése ese tén há ló zat fej lesz té si hoz zá já -
ru lás fi ze té sét te szi egyér tel mûb bé. 

• A Ró mai Ka to li kus Plé bá nia Hi va tal ké rel mé re a
temp lom fel újí tá sá hoz 1.000.000.- Ft. tá mo ga tást ha -
gyott jó vá.

• A Fürst S. úton elekt ro mos ener gia el lá tás hoz köz cé lú 
há ló zat ki épí té sét vál lal ta az ön kor mány zat. 

• Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la fej lesz -
té sé re jó vá hagy ta a cím zett tá mo ga tás ra szó ló pá lyá -
zat be adá sát. 

• Kö te le zett sé get vál lalt a Vaj da és Fürst S. ut cá ban
víz há ló zat épí té sé re. 

• El fo gad ta a te le pü lés köz pont re ha bi li tá ci ó já nak meg -
va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyá hoz ké szült anya got. 

• A fenn tar tó ön kor mány zat kép vi se le té ben Daku
Mihálynét de le gál ta az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la
és Szak is ko la Is ko la szé ké be. 

• Egyet ér tett a tes tü let a me gyei Köz ok ta tá si Köz ala pít -
vány 2005. évi tan esz köz be szer zé si pá lyá za tán va ló
rész vé tel lel. 

Má jus 26-i ülé sen:

• A tes tü let elõtt be szá molt a szak mai mun ká já ról a
Gon do zá si Köz pont. A be szá mo lót, az in téz mény
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát, 2005. évi szak -
mai prog ram ját és há zi rend jét jó vá hagy ta. 

• A gyer mek vé del mi tör vény he lyi vég re haj tá sá ról adott 
tá jé koz ta tást el fo gad ta a kép vi se lõ tes tü let.

• Mó do sí tot ta az idei költ ség ve tést.
• A te le pü lés egész ség ügyi hely ze tét ér té kel te a tes tü -

let.
• Meg tár gyal ta a há zi or vos ok ké rel mét és meg emel te

az or vo si ügye le ti dí jat.
• A he lyi épí té sze ti örök ség vé del mé rõl szó ló ren de let

mó do sí tá sa kap csán a tes tü let az in gat lan tu laj do no -

sok ké ré sé re tö röl te az ér ték vé de lem kö ré bõl a
Fel sza ba du lás u. 208. sz. alat ti épü le tet. 

• 2005. jú li us 01-tõl a köz ség te rü le tén ke let ke zõ te le -
pü lé si szi lárd hul la dé kot csak a Kétpói Re gi o ná lis Hul -
la dék le ra kó ba lesz le he tõ ség el he lyez ni. A
hul la dék le ra kó ba tör té nõ el szál lí tá sa és el he lye zé se
több let költ sé get fog je len te ni, mely ma gá val von ja a
köz szol gál ta tá si díj eme lé sét is. Ezért a kép vi se lõ tes -
tü let mó do sí tot ta a szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról
szó ló ren de le tét. Így a te le pü lé si szi lárd hul la dék köz -
szol gál ta tás dí ja 2005. jú li us 01-tõl tar tály ra 1,84 Ft/li -
ter, zsá kok ra 2,54 Ft/li ter. A tar tály dí ja 0,70 Ft/li ter
össze gû - 38 % - ked vez ményt tar tal maz. 
Az er rõl szó ló ren de let mó do sí tást a kö vet ke zõ ol da -
lon kö zé tesszük.

• El fo gad ta a tes tü let a Szeg fû u. 6. sz. alat ti in gat lan
4/6 tu laj do ni ré szét aján dé ko zás cí mén. 

• Szá mí tó gé pek vá sár lá sát en ge dé lyez te a Pol gár mes -
te ri Hi va tal ban. 

• A 2005. évi jár da épí té sek re és fel újí tá sok ra 1.500
eFt-ot ha gyott jó vá. 

• Kül te rü le ti szán tó vé te lé rõl, va la mint cse ré jé rõl ké -
szült elõ ter jesz tést jó vá hagy ta.

• Di gi tá lis tér kép ké szí té sét jog sza bály kö te le zõ vé te szi 
a hi va tal nál. Er re 1.210.000.- Ft-ot ha gyott jó vá.

• A Gyer mek élel me zé si Kony hán az el vi sel he tõbb
mun ka kö rül mé nyek ér de ké ben klí ma be ren de zés be -
szer zé sé rõl dön tött a tes tü let.

Ön kor mány za ti ren de le tek:
• 12/2005.(IV.29.) önk. rend. Az ön kor mány zat 2004.

évi költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak zár szám adá sá ról
• 13/2005.(IV.29.) önk. rend. A te le pü lés kör nye zet vé -

del mé rõl
• 14/2005.(IV.29.) önk. rend. He lyi épí té sze ti örök ség

vé del mé rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 15/2005.(IV.29.) önk. rend. Köz mû ves víz el lá tás ról

szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 16/2005.(IV.29.) önk. rend. Te le pü lé si szi lárd hul la -

dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 17/2005.(IV.29.) önk. rend. Köz mû fej lesz té si cé lú la -

kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 18/2005.(IV.29.) önk. rend. Kép vi se lõ tes tü let Szer ve -

ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sa
• 19/2005.(VI.2.) önk. rend. Ön kor mány zat költ ség ve -

tés ének mó do sí tá sa
• 20/2005.(VI.2.) önk. rend. He lyi épí té sze ti örök ség vé -

del mé rõl szó ló ren de let mó do sí tá sá ról
• 21/2005.(VI.2.) önk. rend. A te le pü lé si szi lárd hul la -

dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa

-Buzás Istvánné-
       -jegyzõ-      

2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2005. június 21.

A Képviselõtestület hírei

Fegyvernek Nagyközség területén mért csapadékmennyiség 
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a kör -
nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 1995.
évi LIII. tör vény 10. §. (2) be kez dé sé ben, a 46. §. (1) be -
kez dés c.) pont já ban, a 48. §. (3) be kez dés b.) pont já -
ban és az 58. §. (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a te le pü lé si kör nye zet meg óvá sa és terv sze rû
ala kí tá sa, fej lesz té se, a ter mé sze ti táj meg õr zé se ér de -
ké ben a köz tisz ta ság fenn tar tá sa, a víz mi nõ ség és le ve -
gõ tisz ta ság vé del me, a zaj el le ni vé de lem, a gon do zott
zöld te rü le tek ke ze lé se cél já ból az aláb bi ren de le tet al -
kot ja:

I. Fe je zet

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

1. §. E ren de let szem pont já ból:

(1) köz te rü le tek: köz hasz ná lat ra szol gá ló min den
olyan ál la mi vagy ön kor mány za ti tu laj don ban ál ló föld te -
rü let, ame lyet ren del te tés nek meg fe le lõ en min den ki
hasz nál hat és az in gat lan - nyil ván tar tás ek ként tart nyíl -
ván. Egyéb in gat la nok nak a köz hasz ná lat cél já ra át -
adott te rü let ré sze - az er rõl szó ló kü lön szer zõ dés ben
fog lal tak ke re tei kö zött - köz te rü let re vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket kell al kal maz ni. Köz te rü let ren del te té se kü lö -
nö sen: köz le ke dés biz to sí tá sa (utak, te rek), a pi he nõ és
em lék he lyek ki ala kí tá sa (par kok, köz té ri szob rok, stb.) a 
köz mû vek el he lye zé se.

(2) zöld te rü le tek: olyan köz te rü le tek, me lyek szi lárd
bur ko lat tal el lá tat la nok és fe lü le tü ket jel lem zõ en zöld
nö vény ze tek (fû, bok rok, cser jék, fák) bo rít ják, pl.:
par kok, li ge tek, ját szó te rek, ut cai fák és zöld sá vok,
vi rág ágyás ok, vi rág tar tók, szob rok kör nyé ke, stb. 

(3) kör nye zet re ár tal mas anyag: olyan anyag (pl.:
min den ne mû hul la dék, állatihulla, hul la dék, stb.)
amely nek ha tá sá ra kör nye zet ká ro so dás kö vet ke zik
be

(4) tü ze lõ be ren de zés: ég he tõ szi lárd anya gok hõ -
ener gi á vá tör té nõ át ala kí tá sá ra szol gá ló esz köz (pl:
kály ha, ka zán, üst ház, stb.)

(5) köz te rü let re irá nyu ló hang szó rás: olyan - ál ta -
lá ban ke res ke del mi cél ra hasz nált - köz te rü le ten foly -
ta tott mes ter sé ges hang kel tés, mely nek cél ja a
la kos ság fi gyel mé nek a fel hí vá sa, va la mi lyen ter mék -
re vagy szol gál ta tás ra, il let ve a va gyon vé del mi cél ból
lé te sí tett ri asz tó be ren de zé sek ál tal oko zott hang.

A ren de let ha tá lya

2. §. A ren de let ha tá lya ki ter jed Fegy ver nek nagy köz -
ség köz igaz ga tá si te rü le té re, min den ter mé sze tes és
jo gi sze mély re, va la mint jo gi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve ze tek re, akik ál lan dó vagy ide ig le -
nes jel leg gel a köz ség te rü le tén lak nak, tar tóz kod -
nak, il let ve te vé keny ked nek (a to váb bi ak ban:
tu laj do no sok ra). 

Fegyvernek Önkormányzat Képviselõtestületének 13/2005. (IV.29.) 
ren de le te a te le pü lés kör nye zet vé del mé rõl

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü let 21/2005.
(VI. 2.) ren de le te a 46/2004. (XI. 25.) sz. ren de let tel

egy sé ges szer ke zet be fog lalt a te le pü lé si szi lárd hul la -
dék gaz dál ko dás ról szó ló 10/2003. (III. 6.) sz. ren de let

mó do sí tá sá ról

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a hul la -
dék gaz dál ko dás ról szó ló 2000. évi XLIII. Tv. 23. §. alap -
ján az aláb bi ren de le tet al kot ja:

„1. §. A ren de let 1 sz. mel lék le té nek I. pont ja az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

 I. Te le pü lé si szi lárd hul la dék köz szol gál ta tá si dí ja 2005.
jú li us 01-tõl tar tály ra 1,84 Ft/li ter, zsá kok ra 2,54 Ft/li ter.
A tar tály dí ja 0,70 Ft/li ter össze gû - 38% - ked vez ményt
tar tal maz.

Sor szám Gyûjtõedényzet
mé re te

Egy sé ges díj té tel
Ft/hét

1. 120 lit. tar tály    221.-

2. 1100 lit. tar tály 2.024.-

2. §. A ren de let 1.sz. mel lék let III. pont ja az aláb bi ak sze -
rint mó do sul:

„III. A ren de let 2. §. ia.) pont sze rin ti fi ze ten dõ díj:

2005. jú li us 1-tõl:

a.) 70 li te res zsák 256,- Ft

b.) 120 li te res zsák 439,- Ft

3. §. A ren de let 4.§. szö ve ge az aláb bi ak sze rint mó do -
sul: 

„ A te le pü lé si szi lárd hul la dék el he lye zé sé nek és ár tal -
mat la ní tá sá nak he lye: Kétpói Re gi o ná lis Hul la dék le ra -
kó.”

4.§. Ez a ren de let 2005. jú li us 01-tõl lép ha tály ba.

Huber Fe renc                                                   Buzás Istvánné    
    -polgármester-                                                           -jegyzõ-        

Kivonat a települési szilárd hulladékgazdálkodásról
szóló ren de le t módosításából

2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó 3. oldal



II. Fe je zet

Köz tisz ta sá gi fel ada tok

Köz te rü le tek hasz ná la ta

3. §. Az in gat lan elõt ti köz te rü le ten ha szon nö vé nyek
nem ter meszt he tõk (pl.: bur go nya, ré pa, nap ra for gó,
stb.), cser je, vi rág a HÉSZ 10. §. (17) be kez dé sé nek be -
tar tá sa mel lett úgy ül tet he tõ, hogy az a gya lo gos és a
köz úti köz le ke dést ne za var ja, ne aka dá lyoz za.

A köz te rü let rend je

4. §. (1) Köz te rü le tet bár mi lyen mó don be szennyez ni,
kör nye zet re ár tal mas anya got el szór ni, ki ön te ni, el dob ni 
ti los.

(2) Köz te rü le ten gép jár mû vet mos ni ti los.

(3) Ti los köz te rü le ten jár mû vek ja ví tá sa, kar ban tar tá sa,
át ala kí tá sa, sze re lé se a KRESZ-ben meg ha tá ro zott hi -
ba el há rí tás ki vé te lé vel.

(4) Aki az ál ta la oko zott szennye zõ dést köz te rü le ten
nem szün te ti meg, an nak költ sé gé re a szennye zõ dést a
Pol gár mes te ri Hi va tal meg szün te ti.

III. Fe je zet

Víz- és föld vé de lem

5. §. (1) Ti los az in gat la nok, in téz mé nyek, üze mek
szenny vi zét, egyéb szennye zést vagy mér ge zõ anya got 
(sze me tet, trá gya le vet, isza pot, vegy szer ma ra dé kot,
stb.) nyílt fel szí nû, il let ve zárt csa pa dék víz-el ve ze tõ
csa tor ná ba, fel szí ni víz be, fel szín alat ti víz be, il let ve ta -
laj ba jut tat ni. 

(2) A csa pa dék víz-el ve ze tõ ár ko kat, nyílt csa tor ná kat a
Pol gár mes te ri Hi va tal kö te les kar ban tar ta ni, ezek rend -
sze res tisz tán tar tá sa az in gat lan tu laj do nos fel ada ta. 

(3) Azon in gat la nok ese té ben, ahol a szenny víz elõ tisz -
tí tá sa szük sé ges (pl.: ét ter mek, kony hák, gép ko csi mo -
sók) a meg fe le lõ en mé re te zett mû tár gyak ki épí té sét és
a ké sõb bi ek ben szak sze rû üze mel te té sét biz to sí ta ni
kell.

(4) A ta laj és fel szí ni, fel szín alat ti vi zek vé del me ér de -
ké ben ve szé lyes hul la dé kot, nö vény vé dõ szert, mû trá -
gyát, út só zá si anya got csak fe dett, szi vár gás men tes,
víz zá ró szi ge te lé sû, zárt tá ro ló ban sza bad tá rol ni.

(5) A ta laj és a ta laj víz vé del me ér de ké ben kom mu ná lis
szenny víz bel te rü le ten csak köz csa tor ná ban, an nak ki -
épí té sé ig, il let ve a rá csat la ko zá sig zárt, víz zá ró an szi -
ge telt tá ro ló ba ve zet he tõ.

(6) Kül te rü le ten az in gat lan tu laj do no sa/hasz ná ló ja kö -
te les gon dos kod ni a ke let ke zõ szenny víz trá gya, híg trá -
gya, egyéb hul la dék ár ta lom men tes tá ro lá sá ról. Ki je lölt
te lep re tör té nõ szál lí tá sá ról il let ve hasz no sí tá sá ról.

(7) Kül szí ni anyag nye rõ hely te rü le tét az anyag nye rés
meg szün te té se után tu laj do nos/üze mel te tõ kö te les a te -
rü let új ra hasz no sí tá sá ra, il let ve a re kul ti vá ci ó ra va ló
elõ ké szí tés re.

(8) A ka pu be já rók tisz tán tar tá sa az in gat lan tu laj do nos
fel ada ta. Új ka pu be já rót lé te sí te ni A köz mû fej lesz té si
cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló 1992. évi 8. szá mú
ön kor mány zat ren de let ren del ke zé sei alap ján le het. 

IV. Fe je zet

A le ve gõ tisz ta sá gá nak vé del me

A ház tar tá si te vé keny ség gel oko zott lég szennye zés re
vo nat ko zó sza bá lyok

6. §. A le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá -
lyok ról szó ló 21/2001.(II.14.) Kor mány ren de let elõ írá sa -
in túl:

A tü ze lõ be ren de zés ben egész ség re ká ros égés ter mé -
ket ki bo csá tó anya got (kü lö nö sen ipa ri hul la dé kot, mû -
anya got, gu mit, vegy szert, fes té ket, stb.) éget ni ti los.

Hul la dék ége té sé re vo nat ko zó sza bá lyok

7. §. (1) Az in gat la non és köz te rü le ten ke let ke zõ avar,
ker ti hul la dék, lomb és nye se dék meg sem mi sí té se,
csak az in gat la non be lü li kom posz tá lás sal tör tén het.
Ége tés sel tör té nõ meg sem mi sí tés in gat la non be lül és
köz te rü le ten csak nö vény vé del mi okok (pl.: tûz el ha lá -
sos be teg ség) mi att le het sé ges kedd, szer da, csü tör tök
és pén te ki na po kon 12-17 órá ig, il let ve szom ba ton 8-13
órá ig.

(2) Éget ni csak meg fe le lõ en ki ala kí tott he lyen a va gyo ni
és sze mé lyi biz ton sá got nem ve szé lyez te tõ mó don le -
het. A tûz õr zé sé rõl és ve szély ese tén an nak el ol tá sá ról
a tûz gyúj tó ja kö te les gon dos kod ni. A tûz hely szí nén
olyan esz kö zö ket, il le tõ leg fel sze re lé se ket kell ké szen -
lét ben tar ta ni, ame lyek kel a tûz ter je dé se meg aka dá -
lyoz ha tó, il le tõ leg a tûz el olt ha tó. Az ége tés nél a le he tõ
leg ki sebb füst ter he lés re kell tö re ked ni.

(3) A hul la dék ége té sét vég zõ sze mély nek ügyel nie kell
ar ra, hogy az ége tés bõl pa rázs õri zet le nül ne ma rad jon.
Az ége tést kö ve tõ en a pa ra zsat víz zel, föld ta ka rás sal
vagy egyéb ha tá sos mó don el kell ol ta ni.

(4) Fé lig égett, il let ve el nem égett égés ter mék, ége té si
ma ra dék el tá vo lí tá sá ról, el he lye zé sé rõl az ége tést vég -
zõ sze mély kö te les gon dos kod ni, akár köz te rü le ten,
akár ma gán te rü le ten vég zi az ége tést.

Köz te rü le ten csak az vé gez het ége tést aki  köz te rü let
gon do zá sá ra kö te les.

(5) Köz te rü le ten, sza lon na sü tés, tá bor tûz, bográcsolás
az If jú sá gi Park ban ki je lölt he lyen tör tén het.

Por kép zõ és bû zös anya gok ke ze lé sé re vo nat ko zó
sza bá lyok

8. §. (1) Por kép zõ vagy könnyen le sod ró dó anya go kat
csak rög zí tett pony vá val, ned ve sí tett ál la pot ban sza bad
szál lí ta ni. 

(2) Bû zös anya got csak lég men te sen le zárt tar tállyal fel -
sze relt jár mû vön sza bad szál lí ta ni.

V. Fe je zet

Zaj el le ni vé de lem

9. §. (1) A köz ség te rü le tén zaj- és rez gés ter he lé si ha -
tár ér té kek meg ál la pí tá sá ról szó ló 8/2002.(III.22.)
KöM-EüM ren de let sze rin ti ha tár ér ték nem lép he tõ túl.

(2) A 4/1997(I.22.) Kor mány ren de let ben fog lal ta kon túl:
I. és II. ka te gó ri á jú já ték te rem, sze xu á lis árut ér té ke sí tõ
üz let, sze szes ital ki mé ré sé re szol gá ló üz let és ven dég -
lá tó üz let, szál lás hely, az al só és kö zép fo kú, gyer mek-
és if jú ság vé del mi, va la mint val lás gya kor lá sá ra szol gá ló 
in téz mény be já ra tá tól szá mí tott 200 m-es köz úti (köz te -
rü le ti) tá vol sá gon kí vül lé te sít he tõ a(z): Fel sza ba du lás
úton vé gig, Ady E. úton vé gig, a HÉSZ sze rin ti Te le pü -
lés köz pon ti Ve gyes (TV), Ke res ke del mi, szol gál ta tó,
gaz da sá gi (KG) te rü le ten be lül, és Zöld te rü let bõl (Z) az
If jú sá gi park ban).
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10. §. (1) A köz te rü let re irá nyu ló hang szó rás bár mi lyen
han go sí tó be ren de zés sel, il let ve az in gat lan va gyon vé -
del mét szol gá ló ri asz tó val a jegy zõ en ge dé lyé vel tör tén -
het. A han go sí tó be ren de zé sek üze mel te té sé rõl ho zott
ha tá ro zat ban elõ kell ír ni azo kat a ha tár ér té ke ket - fi gye -
lem be vé ve a te le pü lés ren de zé si terv sze rin ti be épí té si
vi szo nyo kat - ame lyet az üze mel te tõ - a 8/2002.(III.22.)
KöM - EüM ren de let alap ján nap pal/éj jel kö te les be tar ta -
ni. 

(2) A han go sí tó be ren de zés mû köd te té sé nek en ge dé -
lye zé se irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a.) a zaj- és rez gés ha tá rok min den ko ri be tar tá sá ra
vo nat ko zó nyi lat ko za tot,

b.) a za jos te vé keny ség na pi kez dé sé nek és be fe je -
zé sé nek pon tos idõ pont ját,

c.) a han go sí tás mód ját,

d.) a han go sí tás esz kö zét,

e.) a ké rel me zõ (meg bí zott ja) ne vét, cí mét, aki a zaj -
ér té kek be tar tá sát vál lal ja, és azért fe le lõs,

f.) ar ról szó ló szak vé le ményt vagy a han go sí tó be -
ren de zés be mé ré si jegy zõ könyv ét, amely nek olyan
in for má ci ó kat kell tar tal maz nia (pl.: po ten ci o mé ter
ál lá sok, ke ve rõ asz ta lon a jel szint ki jel zõ ledek kö zül
hány vi lá gít, stb.) amely alap ján a ze ne- és hang -
szol gál ta tás meg fe le lõ sé ge mé rõ mû sze res mé rés
nél kül is el len õriz he tõ a ha tó sá gok ré szé rõl.    

11. §. (1) La kos sá gi pa nasz ese tén, a ha tár ér ték fo lya -
ma tos be tar tá sát az üze mel te tõ kö te les hi telt ér dem lõ en 
iga zol ni a költ sé gé re el vég zett zaj szint mé ré sé vel.

(2)  Moz gó han gos hir de tés ese tén a 10. §. (2) be kez -
dés ben sza bá lyo zot ta kon túl me nõ en be kell nyúj ta ni az
út vo nal meg je lö lé sét is. Moz gó han gos hir de tés nem
tör tén het es te 22 óra után. 

(3) A 10. §-ban és a 11. §. (1) és (2) be kez dé sé ben elõ ír -
tak nem vo nat koz nak a hon véd ség, tûz ol tó ság, rend õr -
ség, ka taszt ró fa vé de lem, men tõk, va la mint a rend kí vü li
ese mény al kal má val szol gá la ti fel ada tot el lá tó szer vek
te vé keny sé ge i re.

(4) Azon üze mel te tõt, aki be ren de zé sét en ge dély nél kül
üze mel te ti, a jegy zõ kö te le zi te vé keny sé ge azon na li be -
szün te té sé re.  

(5) Az ál lat tar tás sal össze füg gõ zaj el le ni vé de lem sza -
bá lya it, az ál la tok lét szá má nak meg ha tá ro zá sá val, az
ál lat tar tás ról és ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé rõl szó ló
21/2004.(V.28.) ön kor mány za ti ren de let tar tal maz za.

12. §. (1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó lé te sít mé nyek -
ben foly ta tott te vé keny sé gek bõl ere dõ zaj szint meg ál la -
pí tá sá nál, il let ve a lé te sít mé nyek ben hasz nált
han go sí tó be ren de zés mû kö dé se kor a la kó- vagy in téz -
mény épü let hom lok za ta elõtt a sza bad ban 2 m tá vol -
ság ban, il let ve az épü le tek kö zöt ti em be ri
tar tóz ko dás ra, pi he nés re szol gá ló te rü le te ken, il let ve a
te rü let kö ze pén a mért zaj ter he lé si ér té ket kell fi gye lem -
be ven ni.

(2) Sza bad té ri ren dez vény, csak az If jú sá gi Park ban
tart ha tó, a kü lön ren de let ben sza bá lyo zott bú csú vá sár
és a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese mé nyek ki vé -
te lé vel. 

(3) Üz le ti cé lú ren dez vény (pl.: ÁFÉSZ na pok) az üz let
elõt ti/mel let ti köz te rü le ten a jegy zõ ál tal en ge dé lyez he -
tõ, a köz te rü let hasz ná la tá ról szó ló ön kor mány za ti ren -
de let elõ írá sa i nak be tar tá sa mel lett.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a már mû -
kö dõ han go sí tó be ren de zé sek to váb bi üze mel te té sé -
hez is be kell sze rez ni az en ge délyt, me lyet a ren de let
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon be lül kö te les meg kér -
ni a lé te sít mény tu laj do no sa, il let ve üze mel te tõ je.
Amennyi ben a be ren de zés üze mel te tõ je nem tel je sí ti a
ren de le t 10. §-ában elõ ír ta kat, úgy a jegy zõ el ren de li a
te vé keny ség meg szün te té sét.

(5) A ren de let 9. §. (2) be kez dé se sze rin ti te rü le ten kí -
vül, a ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en mû kö dõ I.
és II. ka te gó ri á jú já ték te rem re, sze xu á lis árut ér té ke sí tõ
üz let re, sze szes ital ki mé ré sé re szol gá ló- és ven dég lá tó
üz let re, va la mint ke res ke del mi szál lás hely re új üze mel -
te tõ, il let ve tu laj do nos ré szé re mû kö dé si  en ge dély nem
ad ha tó ki. 

Egyéb zaj kel tõ be ren de zé sek

13.§ A köz ség bel te rü le tén ti los: 

a.) la kó há zak ból, hang hor do zó ból (pl.: TV, rá dió,
mag nó, le mez ját szó, stb.) ki szû rõ dõ ze né vel köz -
nyu gal mat, köz csen det za var ni;

b.)akár em be ri hang gal, akár hang szer rel vagy
más tech ni kai, il let ve egyéb esz köz zel a köz nyu -
gal mat és köz csen det sér tõ zajt okoz ni;

c.)erõs zaj jal já ró ipa ri és egyéb te vé keny sé get
vé gez ni, min den nap 22-06 óra kö zött; va la mint 

d.)zajt kel tõ mun kát vé gez ni (fû nyí ró gép pel, ka -
pá ló gép pel, be ton ke ve rõ vel, fû rész gép pel, stb.)
min den nap 22-06 óra kö zött.

VI. Fe je zet

Zöld te rü le tek vé del me

14. §. Par kok épí té sé rõl, fel újí tá sá ról, kar ban tar tá sá ról,
a zöld nö vény zet ápo lá sá ról az ön kor mány zat a Pol gár -
mes te ri Hi va ta la út ján gon dos ko dik. 

15. §. (1) A zöld te rü le te ket és azok épít mé nye it, be ren -
de zé se it és fel sze re lé se it a ren del te té sük nek meg fe le lõ
cél ra és mó don, - ál la guk sé rel me nél kül - min den ki in -
gye ne sen hasz nál hat ja.

(2) Zöld te rü le tet bár mi lyen mó don be szennyez ni, kör -
nye zet re ár tal mas anya got el szór ni, ki ön te ni, el dob ni ti -
los. 

(3)A zöld te rü le te ken ti los a nö vény zet le tip rá sa, min -
den ne mû ká ro sí tá sa, a fel sze re lé si tár gyak és épít mé -
nyek ron gá lá sa, épít mé nye ken, fel sze re lé si tár gya kon
és fá kon bár mi lyen hir de té se el he lye zé se.

(4) Ti los zöld te rü le ten a hasz nos ál la tok, a vé dett ma da -
rak bár mi lyen esz köz zel va ló za va rá sa, fész kek ron gá -
lá sa, a to já sok és fi ó kák ki sze dé se és ir tá sa. 

(5) Zöld te rü let re ti los gép jár mû vel be haj ta ni és par kol ni.
Ki vé telt ké pez az If jú sá gi Park ban lé võ zöld te rü let, ahol
a ren dez vény re lá to ga tók jár mû ve ik kel az ese mény ide -
jé re, il let ve az azt meg elõ zõ és azt kö ve tõ 3-3 órá ra a
zöld te rü le ten par kol hat nak, a ren de zõ szerv irá nyí tá sa
mel lett.

(6) Zöld te rü le tek jog sza bály okon vagy ha tó sá gi ha tá ro -
za to kon (köz te rü let– hasz ná lat, épí té si en ge dély, stb.)
ala pu ló más cé lú hasz ná la ta ese té ben a jo go sí tott kö te -
les a nö vény zet meg fe le lõ vé del mé rõl gon dos kod ni.

(7) Aki zöld te rü let ál la po tát va la mely en ge dé lye zett te -
vé keny sé gé vel össze füg gés ben meg vál toz tat ja, kö te -
les a te vé keny ség be fe je zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül az
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ere de ti ál la po tot hely re ál lí ta ni, a nö vény zet pót lá sá ról a
15. §. (9) be kez dés elõ írá sai sze rint kell gon dos kod ni. 

(8) Ha a zöld te rü let en ge dé lye zett más cé lú hasz ná la ta
foly tán a nö vény zet, épít mé nyek, be ren de zé sek, vagy
fel sze re lé sek meg sem mi sü lé se vár ha tó, a jo go sí tott kö -
te les a sa ját költ sé gén;

a) a nö vény zet elõ ze tes át te le pí té sé rõl, il let ve an nak
azo nos ér té kû nö vény zet tel va ló pót lá sá ról gon dos kod -
ni, to váb bá

b) az épít mé nyek, be ren de zé sek, fel sze re lé sek el len ér -
ték ét, il le tõ leg az azok át te le pí té sé nek (le – és fel sze re -
lé sé nek, el szál lí tá sá nak, stb.) költ sé ge it meg té rí te ni. 

(9) A köz te rü le ten e ren de let  15. §. (7) be kez dé se ese -
tén a nö vény zet pót lá sa so rán min den ki vá gott:

a) fa he lyett a kör nye zet be il lõ fát vagy cser jét kell ül tet -
ni, 

b) cser je he lyett 1 cser jét kell ül tet ni, a HÉSZ 10. §. (17)
be kez dé sé nek fi gye lem be vé te lé vel.

A nö vény ze tek te le pí té si tá vol sá gá ra vo nat ko zó 
elõ írá sok

16. §. (1) A te lek ha tá rá nál csak olyan nö vény zet te le pít -
he tõ, mely a szom széd épít mé nye i nek és ke rí té sé nek
kar ban tar tá sát nem aka dá lyoz za, ál la gát nem ront ja.

(2) A leg ki sebb ül te té si (te le pí té si) tá vol ság a szom szé -
dos in gat lan te lek ha tá rá tól  (bel te rü le ten):

• szõ lõ, va la mint 3 m-nél ma ga sabb ra nem nö võ
gyü mölcs- és dísz bo kor (élõ sö vény) ese té ben 1,5
mé ter,

• 3 mé ter nél ma ga sabb ra nem nö võ gyü mölcs- és
dísz fa, ese tén 3,0 m, 

• 3 mé ter nél ma ga sabb ra nö võ, vagy nõtt gyü mölcs-
és dísz fa, va la mint gyü mölcs és dísz bo kor (élõ
sö vény) ese té ben 4,0 mé ter.

(3) Az ül te té si tá vol ság  be tar tá sa mel lett, a nö vény tu -
laj do no sa ar ról is kö te les gon dos kod ni, hogy a nö vény
lomb ko ro ná ja ne nyúl jon át a szom szé dos in gat lan ra oly 
mó don, hogy az ve szé lyez tes se, ká ro sít sa, il let ve
szennyez ze szom széd já nak in gat la nát.

(4) A nö vény ál tal oko zott kár meg té rí té sé rõl, il let ve a
szennye zõ dés el tá vo lí tá sá ról a nö vény tu laj do no sa kö -
te les gon dos kod ni.

(5) Amennyi ben a nö vény zet köz mû vet érint, a köz mû -
vek re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

17. §. (1) Ját szó te re ket és a hoz zá tar to zó zöld te rü le te -
ket 14 éven alu li gyer me kek hasz nál hat ják, il let ve azok
za va rá sa nél kül 14 éven fe lü li gyer me kek is. 6 éven alu li 
gyer mek a ját szó te ret csak kí sé rõ fel ügye let ében hasz -
nál hat ja.

(2) A szü lõ a 6 éves nél idõ sebb kis ko rú és nem kis ko rú
gyer mek fel ügye le té rõl is kö te les gon dos kod ni, ha az a
gyer mek ál la po ta, kö rül mé nyei mi att in do kolt. 

VII. Fe je zet

El já rá si, vég re haj tá si sza bá lyok

Sza bály sér té si el já rás

18. §. (1) Sza bály sér tést kö vet el, és 30.000.- Ft-ig ter je -
dõ, pénz bír ság gal sújt ha tó az, aki meg sze gi:

a) a köz te rü le tek kel kap cso la tos 3-4. §.,

b) a víz- és föld vé de lem mel kap cso la tos .5. §. (1) és
(3-8) bek.,

c) a le ve gõ tisz ta ság vé del mé vel kap cso la tos 6-8. §.,

d) a zaj el le ni vé de lem mel kap cso la tos 9-13. §-ok,

e) a zöld te rü le tek vé del mé vel kap cso la tos 15-17. §-ok
ren del ke zé se it.

(2) Az (1) be kez dés ben mag ha tá ro zott sza bály sér tés
mi att a Pol gár mes te ri Hi va tal er re fel ha tal ma zott ügy in -
té zõ je, hely szí ni bír sá got szab hat ki, mely nek mér té ke
10.000,- Ft-ig ter jed het. 

VIII. Fe je zet

Ve gyes, zá ró és át me ne ti ren del ke zé sek

19.  §.  (1) A Kép vi se lõ tes tü let kör nye zet vé del mi ala pot
hoz lét re. Az ala pot a Pol gár mes te ri Hi va ta la el kü lö ní tet -
ten ve ze ti. 

(2) A ren de let 16. §. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
te le pí té si tá vol sá go kat a meg lé võ nö vény ze tek ese tén,
a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 5 éven be lül kell
ki ala kí ta ni.

Ha tály ba lép te tés

20. §. (1) E ren de let 2005. má jus 1–én lép ha tály ba és
ez zel egyi de jû leg a te le pü lés kör nye zet vé del mé rõl szó -
ló, több ször mó do sí tott 1987. évi 2. szá mú ta nács ren de -
let I. és a IV-VI. fe je ze te ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let sza bá lya it a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat -
ban lé võ ügyek ben is al kal maz ni kell.

• Má jus 14-én szú nyog ir tás volt
te le pü lé sün kön.

• Fegyverneken járt a sin tér
má jus 12-én, csü tör tö kön. Hat
ebet si ke rült be fog nia: hár mat a
Ki li án út ról, ket tõt a
Cson ka tor nyi te me tõ kö ze lé bõl
és egyet a köz pont ból.

• A ját szó té ri esz kö zök
biz ton sá gos sá gá ról szó ló

78/2003. (XI. 27.) GKM ren de let
3. § (1) be kez dé se sze rint
min den ját szó té ri esz köz nek
meg kell fe lel nie a
biz ton sá gos sá gi
kö ve tel mé nyek nek és ez egy
ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet ál tal
ki adott, vagy egy az zal
egyen ér té kû kül föl di
meg fe le lõ sé gi ta nú sít vánnyal
iga zol ha tó.

A ren de let 9. § (1) bek. ren del ke -
zik a már te le pí tett ját szó esz kö -
zök 2005. jú ni us 30-ig tör té nõ
kö te le zõ el sõ fe lül vizs gá la tá ról.
Mi vel a szapárfalui és a Hárs fa
úti ját szó te rek mi nõ sé ge nem
meg fe le lõ, fel újí tá suk for rás hi á -
nyá ban nem tör tén het meg, ezért 
azo kat meg kell szün tet ni.

-Polgármesteri Hi va tal-

Hírek röviden
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A rész arány föld ki adás so rán ke let ke zett osz tat lan kö -
zös tu laj do nok meg szün te té sé vel kap cso la tos leg fon to -

sabb, a tu laj do nos tár sa kat érin tõ tud ni va lók ról

A rész arány föld ki adá si el já rás so rán a jo go sul tak je len -
tõs ré szé nek ter mõ föld tu laj do na osz tat lan kö zös tu laj -
don ként ke rült be jegy zés re az in gat lan-nyil ván tar tás ba.
A ko ráb ban ha tá lyos jog sza bály ok sze rint a tu laj do nos -
tár sa kat ter hel te a meg osz tás meg szer ve zé se, le bo nyo -
lí tá sa és a költ sé ge ket is ne kik kel lett vi sel ni ük. A
vo nat ko zó – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról
szó ló 1993. évi II. – tör vény több szö ri mó do sí tá sá nak
ered mé nye ként elõbb az ál lam meg ha tá ro zott mér té kû
tá mo ga tást (vissza té rí tést) adott, majd a 2001. évi mó -
do sí tás sal – a ki mé ré sek tel jes költ sé gét ma gá ra vál lal ta 
oly mó don, hogy a kör ze ti föld hi va tal ok akár egyet len ké -
rel me zõ tu laj do nos társ ké ré sé re is el vég zik az adott
föld rész let meg osz tá sát, az önál ló föld rész let ki ala kí tá -
sát.
• Eb ben az év ben a kör ze ti föld hi va tal ok meg kez dik a

rész arány föld ki adás so rán ke let ke zett osz tat lan
kö zös tu laj do nok meg szün te té sét, il let ve az önál ló
in gat la nok ki ala kí tá sát – mely vár ha tó an 5 év alatt
fe je zõd het be – az ezt ké rel me zõk ré szé re, az 1993. 
évi II. tör vény, va la mint a 63/2005. (IV. 8.) Korm.
Ren de let alap ján.

• A vo nat ko zó tör vény ren del ke zé se sze rint a
meg osz tás so rán el sõbb sé get él vez nek azok a
ké rel me zõk, akik a meg osz tás sal ke let ke zõ önál ló
in gat lant sa ját juk ként mû ve lik.

• Az el sõbb ség ak kor biz to sít ha tó, ha az önál ló
in gat lan ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó ké rel met már
be nyúj tott ké rel me zõ nyi lat ko zik ar ról, hogy leg alább
2002. ja nu ár 1-je óta ren del ke zik az FM hi va ta lok
ál tal ki adott nyil ván tar tá si szám mal, il let ve az MVH
ál tal ki adott re giszt rá ci ós szám mal, to váb bá az
érin tett tu laj don ra néz ve nincs ha tá lyos bér le ti
szer zõ dé se, vagy ha van, az leg ké sõbb 2005.
de cem ber 31-én meg szû nik (ez utób bi fel té tel
tel je sü lé sét a föld hi va tal a föld hasz ná la ti
nyil ván tar tás ban el len õr zi, er rõl nem kell nyi lat koz ni). 
Az el sõ nek em lí tett fel té tel fenn ál lá sá ról a ké rel me zõ 
tu laj do nos társ nak a ren de let ha tály ba lé pés ét kö ve tõ
60 na pon be lül – a kör ze ti föld hi va tal ok nál és
va la mennyi fa lu gaz dász nál ren del ke zés re ál ló –
for ma nyom tat vá nyon, írás ban nyi lat ko za tot kell
be nyúj ta ni uk az il le té kes kör ze ti föld hi va tal hoz.

• A meg osz tá so kat a kör ze ti föld hi va tal ok az
il le té kes sé gi te rü le tük höz tar to zó te le pü lé sek
ki sor solt sor rend jé ben kez dik meg, az el sõbb sé gi
jo go sult ság gal leg in kább érin tett föld rész le tek nél. A
sor so lás ered mé nye a kör ze ti föld hi va tal ok ban és a
te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá nál
ke rül ki füg gesz tés re.

• Az el já rás nem al kal maz ha tó az er dõ mû ve lé si
ág ban nyil ván tar tott föld rész le tek meg osz tá sá ra.
Azon föld rész le tek ese té ben pe dig, ame lyek er dõ
mû ve lé si ágú alrészletet is tar tal maz nak, csak az
egyéb alrészletek vo nat ko zá sá ban  vég zik el a
meg osz tást, az er dõ – önál ló föld rész let ként, az
ere de ti tu laj do ni há nya dok ará nyá ban – to vább ra is
az összes tu laj do nos társ tu laj do ná ban ma rad.

• A föld rész le ten be lü li ki osz tá si sor ren det az önál ló
in gat lan ki ala kí tá sát ké rel me zõ tu laj do nos tár sak
kö zöt ti egyez ség, vagy en nek hi á nyá ban a
föld hi va tal ál tal le bo nyo lí tott sor so lás ha tá roz za meg. 
Az egyez ség kö tés so rán fi gye lem be kell ven ni a
meg osz tás ki in du lá si he lyét és az osz tás irá nyát.
Eze ket a föld hi va tal ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

• Az egyez ség meg kö té sé re még a sor so lás
meg kez dé se elõtt is le he tõ sé get biz to sít a
föld hi va tal, en nek azon ban el en ged he tet len fel té te le, 
hogy a sor so lá son min den, az adott föld rész let ben
érin tett ké rel me zõ meg je len jen, vagy
meg ha tal ma zott já val kép vi sel tes se ma gát. A
sor so lás hely szí né rõl és idõ pont já ról a föld hi va tal
írás be li ér te sí tést küld min den ké rel me zõ ré szé re.

• Lé nye ges, hogy a ki ala kí tan dó föld rész let 3000
m2-nél ki sebb nem le het. Ez azt je len ti, hogy az
érin tett – ala csony tu laj do ni há nyad dal/ke vés
arany ko ro ná val ren del ke zõ – tu laj do nos társ a
meg osz tás után
vissza ma ra dó
föld rész let ben
sze rez
tu laj don jo got,
ha csak más,
ha son ló
hely ze tû
tu laj do nos társ sa
l meg egyez ve
nem ké ri
együt te sen az
önál ló in gat lan
ki ala kí tá sát. 

Földhivatali tájékoztató

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta az aláb bi pá -
lyá za ti cé lok ra nyert vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást:
• Dó zsa Gy. út épí té se  (Liszt Fe renc és Bu dai N. A.

út kö zöt ti sza ka sza: 
8.945.000 Ft

• 2561/42 hrsz. út épí té se:
3.312.000 Ft

• Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la
tan kony ha bõ ví té se: 
7.500.000 Ft

2005. évi összes tá mo ga tás: 19.757.000 Ft.

-Polgármesteri Hi va tal-

Nyertes 
pályázatok

foly ta tás az el sõ oldalról

Össze sen 4050 tõ vi rá got ül tet tünk ki: Ár vács ka,
Petunia, Mus kát li, Tavetes, Begonia, Salvia, Celosia,
Verbena, Lobélia. Nagy se gít sé günk re vol tak az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la dísz nö vény ker tész
ta nu lói. Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni lel ki is me re -
tes mun ká ju kat. Kü lön kö szön jük Ko vács Sán dor
fegyverneki la kos 800 tõ vi rág fel aján lá sát.

Öröm mel ta pasz tal juk, hogy a ta va lyi év nél lé nye ge -
sen ke ve sebb vi rág lo pás tör tént. To vább ra is kér jük a
Tisz telt La ko so kat, hogy ügyel je nek a kör nye ze tük re,
hiszen min den ki nek ér de ke, hogy szép le gyen a te le pü -
lé sünk.

-Polgármesteri Hi va tal-

Ismét 
virágosítottunk

Kiváló minõségû 

õrölt
fûszerpaprika
kapható Marx K. út 

11/b. szám alatt.
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Tisz telt Ügy fe le ink!

Az APEH Jász-Nagykun- Szol nok Me gyei Igaz ga tó ság Köz pon ti Ügy fél szol gá la tá nak nyit va tar tá sa 
2005. jú ni us 1-jé tõl MEGVÁLTOZOTT!
Új nyit va tar tá si ren dünk a kö vet ke zõ:

• Hét fõ: 8-18 órá ig
• Kedd: 8-12 órá ig

• Szer da: 8-12 órá ig
• Csü tör tök: 8-15 órá ig

• Pén tek: SZÜNNAP
A vi dé ki ügy fél szol gá la tok nyit va tar tá si rend je nem vál to zott!

-APEH-

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy Fegy ver -
nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a te le pü lé si fo -
lyé kony hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de le te
sza bá lyoz za a köz szol gál ta tás sal kap cso la to san fi -
ze ten dõ dí ja kat. A ren de let alap ján a szol gál ta tás
igény be vé te lé ért a meg ren de lõ (in gat lan tu laj do no -
sa) 220.- Ft/m3 + 15 % ÁFA dí jat kö te les fi zet ni a szip -
pan tást vég zõ vál lal ko zó nak.

A Fegyverneki Víz mû üze mel te té sé ben lé võ fo lyé -
kony hul la dék ke ze lõ te lep ka pa ci tá sát és ter he lé sét
fi gye lem be vé ve, va la mint azt, hogy a tisz tí tás ha té -
kony sá ga az egy re szi go rúbb kör nye zet vé del mi elõ -
írá sok nak meg fe lel jen, a be szál lí tott fo lyé kony
hul la dé kot kor lá to zott mennyi ség ben tud juk be fo gad -
ni, -maximum 150 m3/nap -, ezért kor lá toz ni kel lett a
vál lal ko zók ál tal be szál lí tott szenny víz mennyi sé gét.
Kér jük a Tisz telt La kos sá got, hogy a fen ti ek re va ló te -
kin tet tel szenny víz-szip pan tá si igé nyü ket idõ ben je -
lez zék a szip pan tást vég zõ vál lal ko zók fe lé, hogy
meg ren de lé sü ket a te lep re be szál lí tott na pi mennyi -
ség alap ján szer vez ni tud ják, mind a la kos ság, mind
a te lep ér de ke it fi gye lem be vé ve.

-Fegyverneki Víz mû-

La kos ság tá jé koz ta tá sa

a szennyvízszippantásról

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got,
hogy 2005. áp ri lis - má jus hó na -
pok ban a lo pá sok je len tet -
ték a fõ prob lé mát
te le pü lé sün kön. Kér jük
a La kos sá got, hogy kü -
lö nös fi gyel met for dít -
sa nak va gyon tár gya ik 
és ér ték tár gya ik meg -
óvá sá ra (la ká sok be -
zá rá sa,  ke rék pár ok
le zá rá sa).

•     2005. 04. 06 -ára
vir ra dó éj sza ka is me ret len
el kö ve tõ Fegy ver nek Dó zsa
György úton egy West Higland
Ter ri er faj tá jú ku tyát tu laj do ní tott
el. Lo pás sal oko zott kár: 80.000
Ft.

•    2005. 04. 15 -én Fegy ver nek
Fel sza ba du lás úton a dél utá ni

órák ban is me ret len el kö ve tõ 
el tu laj do ní tott egy

ke rék párt. A lo pás sal
oko zott kár: 20.000 Ft. 

•   2005. 04. 29 -én
Fegy ver nek egyik
ital bolt já ban há rom
fegyverneki
fi a tal em ber

ga ráz da ság
bûn cse lek ményt kö ve tett

el, melyel kap cso lat ban
el le nük el já rás in dult.

•    2005. 05. 02 –án, ak kor még
is me ret len sze mély be ha tolt
Fegyverneken egy la kás ba,
ahon nan kü lön bö zõ ér té ke ket
tu laj do ní tott el 25.000 Ft

ér ték ben. Az el kö ve tõ fel de rí tés re 
ke rült.

•   2005. 05. 17 -ére vir ra dó
éj sza ka is me ret len el kö ve tõ egy
fegyverneki csa lá di ház ud va rá ról 
2 db  ke rék párt tu laj do ní tott el
66.000 Ft ér ték ben.

•   2005. 05. 13 -án 15.30 és 16.00
óra kö zöt ti idõ ben is me ret len
tet tes Fegy ver nek Mar ti no vics
úton egy la kás ból mo bil te le font
tu laj do ní tott el 5.000 Ft ér ték ben.

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

Rendõrségi hírek

Töb ben ke rül tek már ne héz hely zet be ami att, hogy „be -
száll tak” egy cég be üz le ti part ner ként, s csak ké sõbb
de rült ki, hogy a vál lal ko zás el len - te te mes tar to zá sai
mi att - vég re haj tá si el já rás van fo lya mat ban. Jog sza -
bály vál to zás mi att bár ki tá jé ko zód hat ar ról, hogy üz le ti
part ne re el len fo lyik-e vég re haj tá si el já rás. A cég nyil -
ván tar tás ba ugyan is 2005. ja nu ár 1. óta be jegy zés re ke -
rül nek a cé gek el len foly ta tott vég re haj tá si el já rás ra
vo nat ko zó in for má ci ók is. 

A vég re haj tá si el já rás meg in dí tá sá ról az adó zók ér te sí -
té sét to vább ra sem te szi kö te le zõ vé egyet len jog sza -
bály sem, az bár mi lyen elõ ze tes fel hí vás nél kül
meg in dít ha tó. A vég re haj tá si el já rás a bank szám la nyi -
tás ra kö te le zett adó zók ese té ben ál ta lá ban azon na li be -
sze dé si meg bí zás ki adá sá val, bank szám la nyi tás ra nem 
kö te le zett adó zók ese té ben hely szí ni el já rás sal in dul. 

A jog sza bály vál to zás kö vet kez té ben az el sõ vég re haj -
tá si cse lek ményt kö ve tõ en a Cég bí ró ság az ál la mi adó -
ha tó ság meg ke re sé se alap ján jegy zi be a – nyil vá nos,
bár ki ál tal hoz zá fér he tõ – cég nyil ván tar tás ba a hát ra lék -
kal ren del ke zõ és vég re haj tás alá vont adó zók el len in -
dí tott vég re haj tá si el já rás kez dõ idõ pont ját és a
vég re haj tá si ügy szá mát. A vég re haj tás ra vo nat ko zó in -
for má ci ók a tar to zás ren de zé sé ig sze re pel nek a cég -
nyil ván tar tás ban. 

-Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal-     
-Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Igaz ga tó sá ga-

Nyilvánosak a végrehajtásra
vonatkozó adatok
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foly ta tás az el sõ oldalról

A ne ves zsû ri tag jai:

• Jakabfy Lász ló, a Ma gyar
Ven dég lá tók Ipar tes tü let ének
Szak mai Al el nö ke,

• Gom bás And rás, a Ma gyar
Ven dég lá tók Ipar tes tü let ének
Szer ve zé si Al el nö ke,

• Fucskár Zol tán, a Gom bás
Ét te rem Séf je,

• Florovits György, a Skót Du dás
Ét te rem Tu laj do no sa. 

Ér té ke lé sük alap ján az aláb bi dön -
tés szü le tett: 

Ven dég lá tós is ko lák ka te gó ri á já ban:

• I. 626. sz. Szak kép zõ Is ko la,
Me zõ túr „Ist ván”
csa pa ta(mar ha pör költ
csu sza tész tá val)

• II. Or czy An na Ált. Isk. és
Szakisk. 11. a „Ízek
ama zon jai”(er dé lyi gu lyás)

• III. 626. sz. Szak kép zõ Is ko la,
Me zõ túr „Juventus” csa pa ta
(be tyár gu lyás)

• Kü lön díj: Klap ka György
Szak kö zép- és Szakisk.,
Jász be rény (jász ka pi tány
gu lyá sa)

Kö zép is ko lás ok ka te gó ri á já ban:

• I. Gyomaendrõdrõl „Ta más”
csa pa ta (al föl di õz gu lyás)

• II.Or czy An na Ált. Isk. és Szakisk. 
9.o. „Ke se lyûk” csa pa ta
(paprikáskrumpli)

• III „Szé ká csok”a Szé kács Elem ér
Mezõgazd. és Élel mi szer ipa ri
Szki.  fegyverneki di ák jai (öreg
leb bencs kun sá gi mód ra)

Ál ta lá nos is ko lá sok ka te gó ri á já ban:

• I. Mó ra Fe renc Ált. Isk.
„Kis csü lök” csa pa ta (csül kös
pör költ)

• II. Kuncsorbai Ált. Isk.
„Kostepertõk” csa pa ta
(bab gu lyás)

• III. Ceglégdi Ált. Isk. „Mes ter
bo csok” csa pa ta (al föl di gu lyás)

• Kü lön díj:
Or czy An na
Ált. Isk. 5. b
„Kony ha tün dé r
ek csa pa ta” 
(kol bá szos
pap ri kás
krump li).

A gyõz te sek
vándorkupa bir -
to ko sai let tek,
va la mint ka te gó -
ri án ként 20-20,
15-15, 10-10
ezer fo rin tos vá -
sár lá si utal ványt

kap tak. Min den ver seny zõ ha za vi -
het te aján dék ba a fesz ti vál kö té nyét. 

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la Szü lõi Mun ka kö zös ség -
ének 11 tag ja gon dos ko dott ar ról,
hogy a nap fo lya mán ki-ki ked ve sze -
rint fo gyaszt has son lán gost és pa la -
csin tát. Az egész na pos ver seny
köz ben a ven dé ge ket szó ra koz tat ták 
az abonyi, az újszászi, a kun szent -
már to ni mazsorettcsoportok, a kü -
lön bö zõ te le pü lé sek rõl ér ke zõ fú vós- 
és tánc cso port ok, együt te sek. A ren -
dez vény szín folt ja volt a ka to nák, a
tûz ol tók és a rend õrök be mu ta tó ja.
Öröm mel vet tük, hogy a ta va lyi év -
hez ké pest sok kal töb ben lá to gat ták
meg a ren dez vényt. A ki ra ko dó vá sár

áru sai ugyan pa nasz kod tak a for ga -
lom ra, a ver seny hely szí ne in vi szont
an nál na gyobb volt az ér dek lõ dés.

A fesz ti vál fõ véd nö ke Iváncsik Im re,
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Po li ti kai
Ál lam tit ká ra volt.

A fesz ti vál véd nö kei:

• Huber Fe renc Fegy ver nek
Nagy köz ség Pol gár mes te re

• Dr. Há zi Ist ván, Szol nok Me gyei
Rend õr fõ ka pi tány

• Csányi Sán dor, a Szol no ki
Gu lyás fesz ti vál Egye sü let El nö ke.

A fesz ti vált anya gi lag tá mo gat ta:

• A Fegy ver nek Nagy köz sé gi
Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te

• Herbály Im re Or szág gyû lé si
Kép vi se lõ

• Tok ár Ist ván, Me gyei Köz gyû lés
El nö ke

• Pa ta ki Lászlóné, a Fegy ver nek és 
Vi dé ke Kör ze ti
Ta ka rék szö vet ke zet El nö ke

• Buk ta Jánosné, a Fegy ver nek és
Vi dé ke ÁFÉSZ El nö ke

• Dó ka Gá bor, a Fegyverneki
„Sü tõ” Kft. Ügy ve ze tõ Igaz ga tó ja

Kö szön jük a fesz ti vál min den ver -
seny zõ jé nek, fel ké szí tõ jé nek, se gí -
tõ jé nek ál do zat kész mun ká ját!

II. Országos Diák-Gulyásfesztivál

Eb ben az év ben is meg ren de zés re ke rült a több me -
gye di ák sá gát meg moz ga tó ver seny, mely a tan év fo -
lya mán négy na gyon ne héz, ko moly ku ta tó mun kát
igény lõ fel adat lap meg ol dá sát fel té te lez te. A 7-8. év -
fo lyam ok több száz in du ló ja kö zül a leg ered mé nye -
sebb har minc ver seny zõt hív ták be a dön tõ re má jus
21-én. Is ko lánk va la mennyi ver se nyen in du ló di ák ját
be hív ták: Nagy Esz ter és Csor dás Kár oly 8., Donkó
Lil la és Bu dai Mi hály 7. osz tá lyos ta nu ló kat. A dön tõ -
ben Donkó Lil la 16., Bu dai Mi hály 2. he lye zést ért el,
aki a dön tõ szó be li for du ló já nak leg ered mé nye sebb
ver seny zõ je lett.
Gra tu lá lunk!

-Bérczesi Má ria-
-földrajztanár-  

A "Föld rajz sze rel me sei"
re gi o ná lis föld rajz ver seny 2005

Dön tõ Má jus 6-án szín vo na las bal la gá si ün nep sé gen bú csú -
zott az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lá tól 11
ven dég lá tó el adó, és 13 szer ke zet la ka tos ta nu ló.

Az ün ne pé lyes ese mény után ne héz na pok kö vet kez tek 
ta nu ló ink szá má ra, hisz má jus 23-án köz pon ti írás be lin
kel lett szá mot ad ni uk tu dá suk ról. Jú ni us 1-tõl a gya kor -
la ti és a szó be li vizs gák kö vet kez tek.

A vizs ga bi zott ság elé ge dett volt ta nu ló ink fel ké szü lé sé -
vel. A szer ke zet la ka to sok in kább gya kor la ti mun ká juk -
kal je les ked tek, a ven dég lá tó el adók a szó be li és a
gya kor la ti vizs gá kon is di csé re tet kap tak. Ki vá ló szak -
mun kás bi zo nyít ványt szer zett Papp Zsu zsan na és
Börcsök Zol tán ven dég lá tó el adó ta nu ló.

Gra tu lá lunk az if jú szak mun kás ok nak, kí ván juk, hogy
tu dá suk kal az élet ben jól bol do gul ja nak.

-Orczy Anna Általános  Iskola 
és Szakiskola Tantestülete-

Hu szon négy ta nu ló szer zett
szak mun kás bi zo nyít ványt
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E tan év ben is ko lánk ból 8 ta nu ló egyé -
ni, és 8(x4 ta nu ló) csa pat ne ve zett be a 
„BARÁTUNK A TERMÉSZET” XVIII.
Or szá gos Ter mé szet is me re ti Ve tél ke -
dõ re.

De cem ber tõl má ju sig 5 for du lón ke -
resz tül ba ran gol tunk és ku ta kod tunk
HAZÁNK ter mé sze ti kin csei kö zött – a
könyv tár ban Fe hér Már ta ta nár nõ se -
gít sé gé vel: 

• a „Szép sé ges élõ lé nyek”, mint a
nü nü két, zöld le ve li bé kát
di csér het tük;

• az „In gó kö vek, kõ fo lyá sok,
bar lan gok tit kai”-t meg is mer het tük;

• „A csen gettyû vi rág tól a vi téz vi rá gig” 
nö vé nye in ket ki ke res tük
fõ zõcs ké vel egy be köt ve;

• utaz tunk az ál la tok se gít sé gé vel
„Víz ben, föl dön, le ve gõ ben”;

• „a Fer tõ-tó tól a Hor to bá gyig”
Nem ze ti park ja ink kal és 

• „Hol ló kõ tõl Pan non hal má ig” a
Vi lág örök sé gi Lis ta hí res ma gyar
he lye i vel meg is mer ked tünk.

A for du lók so rán vál to za tos fel adat -
hely ze tek elé ál lí tot tak ben nün ket a
szer ve zõk: 

do mi nó, tér kép ol va sás, nyel vi pró ba,
fo gal ma zás, vers il luszt rá ció, ál lat áb rá -
zo lás, TOTÓ, re cept aján lás, könyv- és
kiállításajánlat, szövegkiegészítés,
név csú fo ló, nép raj zi fej tö rõ.

Ki tar tó mun kánk Baksay Elek,
Bérczesi Má ria és Kindertné Nagy Il di -
kó se gít sé gé vel na gyon szép ered mé -
nye ket ho zott. 

Az or szá gos ver seny dön tõ jé re 2005.
jú ni us 4-5-én ke rült sor Kecs ke mé ten,
mely nek he lye zett jei:

• 3-4. o. egyé ni 
Kindert Dá ni el  II. hely

• 7-8. o. egyé ni 
Tajti Lász ló I. hely 
Nagy Esz ter II. hely 

• 5-6. o. csa pat Gõdér Vi vi en, Csör gõ 
Gina,  Len gyel Ág nes, Karkusz
Ré ka I. hely 

A si ke res mun ká ról be szá molt, az
összes részt ve võ ne vé ben, a ver senyt
vé gig kí sé rõ:

Leg újabb si ke rünk

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la négy 7/a osz tá lyos
ta nu ló ja te rü le ti ka taszt ró fa 
vé del mi ve tél ke dõn vett
részt Szol no kon, a
Tiszaligetben. 

A csa pa tok nak el mé le ti és
gya kor la ti fel ada to kat egy -
aránt meg kel lett ol da ni uk.
Volt teszt lap ál ta lá nos ka -
taszt ró fa vé del mi is me re -
tek bõl és el sõ se gély-
nyúj tá si, tá jé ko zó dá si, ri -
asz tá si, vegy vé del mi, tûz -
vé del mi, bal eset vé del mi,
il let ve ár víz vé del mi fel ada -
tok. Is ko lánk ta nu lói: Czakó 
Ist ván, Fá bi án Ni ko let ta,
Gácsi Im re, Var ga Ró bert
4. he lye zést ért el.

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

Ka taszt ró fa-
vé del mi ve tél ke dõ

Is mét el telt egy tan év, fel sõs ta nu ló -
ink na gyon sok ver se nyen vet tek
részt, me lyen az aláb bi ered mé nyek
szü let tek:

Is ko lai szin tû ver se nye ink:

Simonyi Zs. He lyes írá si ver seny
5.osz tály: 1.hely: Var ga Ale xand ra
5/a., 6.osz tály: 1.hely:Csi ga Il di kó
6/a., 7.osz tály: 1.hely: Vona balázs
7/a., 8.osz tály: 1.hely: Ko vács And -
rás 8/b.

An gol nyel vi ver seny: 1.hely. Csaj -
bók Ni ko let ta 8/a. és Nagy klaudia
8/b. 

Né met nyel vi ver seny: 1. hely: Vona
Me lin da 6/a és Tónai Fe renc 7/a,

Te rü le ti, me gyei, or szá gos ver se -
nyek:

Résztvettünk a tö rök szent mik ló si
Beth len-na po kon, Zrí nyi Ilo na ma te -
ma ti ka ver se nyen.

Al föl di re gi o ná lis szá mí tás tech ni ka
ver seny ered mé nyei: Tichy-Rács
Alex 6/a 12.hely, Ko vács Pé ter 6/a.,
18. hely, Vona Ba lázs 7/a 24. hely,
Czakó Ist ván 7/a 14.hely, Há zi
Martina 7/a 23. hely, Nagy Kla u dia
8/b 21. hely.

Né meth Im re szá mí tástech ni ka ver -
seny dön tõ jé be ju tott ta nu ló ink: Nagy 

Kla u dia 8/b, Tichy-Rács Alex 6/a, Há zi
Martina7/a.

Új vá ro si or szá gos weblap ké szí tõ ver -
seny: Ko vács And rás 8/b-arany ok le vél.

Me gyei tech ni ka ver seny: cso port:
3.hely: Vá mos Csa ba 8/a, Nagy Már ton
7/a, Ná das Pé ter 7/b. Egyé ni: 1 hely:
Vá mos Csa ba 8/a.

Zádor És Ágo ta me gyei ter mé szet is me -
re ti ver seny: Tónai Fe renc 7/a 6. hely,
Vona Ba lázs 7/a 10. hely, Nagy Fló ra
7/a 22. hely.

Kaán Kár oly kör nye zet is me re ti me gyei
ver seny: Kiss Nor bert 5/a 3. hely, Var ga
Ale xand ra 5/b 10. hely.

Ma da rak és fák nap ja me gyei ver -
seny:1. hely:Ko vács And rás 8/b, Vá mos 
Csa ba 8/a, Tichy-Rács Alex 6/a. Or szá -
gos ver se nyen 6. he lye zést ér tek el a fi -
úk Dom bó vá ron.

Ka taszt ró favé del mi ve tél ke dõ: 4. he lye -
zés: Czakó Ist ván, Fá bi án Ni ko let ta,
Gácsi Im re, Var ga Ró bert 7/a osz tá lyos
ta nu lók.

Ti sza-ta vi rajz pá lyá za ton: Sza bó Krisz -
ti án 8/b-s ta nu ló egy ki rán du lást nyert.

Ta nu ló ink nak gra tu lá lunk, ta ná ra ink nak 
kö szön jük a ki tar tó fel ké szí tést!

-Ko vács Il di kó-
-ne ve lõ-     

Akik re büsz kék a Mó ra Is ko lá ban

2005.má jus 9-én is ko lánk a ha -
gyo má nya i hoz hí ven ven dé gül
lát ta a nyug ál lo mány ba vo nult
dol go zó it. Az ének kar és a fu ru -
lyás cso port han gu la tos mû sor -
ral, a ne ve lõk aján dék kal
ked ves ked tek a volt dol go zók -
nak,  azután kö tet len be szél ge -
té sen vi tat tuk meg a ré gi és a
mai gond ja in kat, örö me in ket.
Re mél jük, hogy jövõre újra
találkozunk velük jó egész-
ségben!

-Ko vács Il di kó-
-ne ve lõ-     

Nyugdíjas találkozó 
a Móra Iskolában
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Is ko lánk a ha gyo má nyos Mó ra-hét ren dez vé nye it
2005. jú ni us 6-7-8-án ren de zi meg. Mi re az új ság meg -
je le nik, már vé get is ér. Ter ve zett prog ra mok vol tak.

Jú ni us 6: rend ha gyó iro da lom és kép zõ mû vé sze ti óra,
komp lex ter mé szet tu do má nyi ve tél ke dõ, asz falt -
rajz-ver seny, hor gász ver seny.

Jú ni us 7: egész ség ne ve lé si elõ adá sok, ve tél ke dõk,
Mó ra-ku pa mér kõ zé sek, bol ha pi ac.

Jú ni us 8: Gye rek nap: rend õr ku tyás be mu ta tó, tûz ol tó -
sá gi be mu ta tó, KRESZ-ve tél ke dõ, Limbó-hintó, tá ti ka
ver seny, kis ál lat be mu ta tó, ping-pong mér kõ zés, kö -
tél hú zás, ko sár lab da meccs, tré fás ve tél ke dõ, va la -
mint a ci te rá sok, nép tán co sok, mo dern tán co sok is
be mu tat koz nak.

-Ko vács Il di kó
-ne ve lõ-    

A Mó ra-hét ese mé nyei
Óvo dai szü net idõ pont ja:

2005. jú ni us 20. és au gusz tus 31. kö zött.

A szü net ide je alatt az aláb bi egy sé gek tar ta nak ügye le -
tet:

• 2005. jú ni us 20 - 2005. jú li us 22-ig (5 hét) 
Köz pon ti óvo da egy ség

• 2005. jú li us 25 - 2005. au gusz tus 19-ig (4 hét)
Annaházi óvo da egy ség

Va la mennyi óvo da egy ség 2005. au gusz tus 22-tõl tel jes
nyitvatartással üze mel.

Az óvo dai ne ve lé si év szep tem ber 1-én kez dõ dik. 

-Napközi Otthonos Óvoda-

Óvodai szünet

In téz mé nyünk min den év ben
szí nes prog ra mok kal vár ja az Idõ -
sek Klub ja iránt ér dek lõ dõ klub ta -
go kat és a la kos ság azon ré szét,
akik sza bad ide jü ket sze ret nék
tár sa ság ban és hasz no san el töl -
te ni. 

Az elõ zõ évek hez ha son ló an
2005-ben is az idõ sek kel egyez -
tet ve ké szí tet tük el sza bad idõs el -
fog lalt sá ga in kat. 

Feb ru ár ban há zi ve tél ke dõt
szer vez tünk Szapárfaluban a 

III. sz. Idõ sek Klub já ban. Na gyon
ak tí vak vol tak idõ se ink, cso por -
tok ban ver se nyez tek egy más sal,
szel le mi-to tó ban, vers mon dás -
ban, és kis lab da ko sár ba do bá sá -
val. 

Már ci us ban nyílt na pot szer -
vez tünk, ahol az in téz mény szol -
gál ta tá sa i ról ad tunk tá jé koz ta tást
te le pü lés rész la kó i nak. 

Áp ri lis ban moz gás szer vi or to pé -
di ai elõ adá so kat szer vez tünk

Szapárfaluban és az Új te le pi Idõ -
sek Klub já ban. 

Má jus ban össze vont „Anyák
na pi” ün nep ség re vár tuk az idõs
klu bok tag ja it és a túrkevei Idõ sek 
Nyug dí jas Klu bot lát tuk ven dé gül. 
Ezen a ren dez vé nyen is mét be -
mu tat hat ták az idõ sek, hogy
KI-MIT-TUD. Szín vo na las vers,
ének, ének kar be mu ta tó kat lát -
hat tunk, és örül tünk an nak, hogy
egy re több új ak tív klub tag gal bõ -
vül tek az Idõ sek Klub jai. 

Prog ram ja in kat to vább ra is
nyi tot tan szer vez zük, vár juk az
ér dek lõ dõ ket a nyá ri prog ra mok -
ra, mely ben stran do lá sok, für dõ -
zé sek sze re pel nek. 

Az „Anyák na pi” ün nep ség
szer ve zé sé nek le bo nyo lí tá sá ban
kö szön jük Bur ján At ti lá nak, aki az 
elõ zõ évek hez ha son ló an szó da -
víz zel és üdí tõ vel se gí tet te a ven -
dég lá tást, va la mint a Pol-
gármesteri Hi va tal nak az idõ sek
gép ko csi val tör té nõ szál lí tá sát.

-Gon do zá si Köz pont-

Idõsek Klubjai
Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni a má jus 
6-án Szapárfaluban szer ve zett „Anyák
na pi” ün nep sé gen részt ve võk jelenlétét. 
Az ün nep ség szín vo na lát emel te Czifra
Pálné ( Ka ti ka óvó né ni ) ál tal be ta ní tott
óvo dá sok mû so ra. Kü lön kö szö net a
nagy cso por tos és nagy kö zép sõs gyer -
me kek szü le i nek, akik hoz zá já rul tak 
ah hoz, hogy gyer me ke ik az es ti 19 órai
kez det tel elõadott mûsoron résztve het -
tek. 

-Szapárfalui szer ve zõ-

Köszönetnyilvánítás

Aki úgy ér zi, hogy sa ját ott ho ná ban át me -
ne ti jel leg gel gyer me ket tud nak gon doz ni- 
akár sa ját jai mel lett is - , és vál lal ko zik ar -
ra, hogy el vé gez zen egy tan fo lya mot és
utá na bár mi kor ha szük sé ges he lyet tes
szülõként segítse munkánkat. 
Je lent kez zen sze mé lye sen a Gyer mek jó -
lé ti Szol gá lat nál a ré gi Gyógy szer tár épü -
le té ben Fel sza ba du lás út 173. sz. alatt
Barta Józsefné in téz mény ve ze tõ nél,
vagy Siposné Sza bó Er zsé bet cso port ve -
ze tõ csa lád gon do zó nál. 

-Barta Józsefné- 
-In téz mény ve ze tõ-

He lyet tes szü lõk
je lent ke zé sét vár juk

Kõmûves, burkoló
munkát vállalunk. 

Tel.:

06-70/5060-467
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71 éves va gyok, 23 éve öz vegy. Meg vi selt a
gyász, a gye re ke im fel nõt tek, önál ló éle tet
él nek, las san az uno ká im is fel nõ nek, rit káb -
ban van szük sé gük a nagy ma má ra. Ha se -
gít ség re szo ru lok jön nek, ha se gí te ni kell
tá masz va gyok ne kik, de még is egye dül va -
gyok. 

Hal lot tam az Idõ sek Klub já ról, gon dol tam
be né zek hoz zá juk. Ked ve sen fo gad tak,
szép a kör nye zet, min den nap van me leg
étel, nem kell há rom na pig ugyan azt en ni.

 A gon do zó nõk pró bál nak min dent meg ten -
ni, hogy jól érez zük ma gun kat, van ol vas ni
va ló, le het tár sas já té koz ni, ze nét hall gat ni,
egyik klub tár sunk idõn ként har mo ni ká zik.
Le het TV-t vagy vi deó fil met néz ni. Nyá ron
für dõz ni, ki rán dul ni já runk, té len ké zi mun ká -
zunk, vagy dísz tár gya kat ké szí tünk. Oda fi -
gyel nek ránk, gyak ran mé rik a
vér nyo má sun kat, el len õr zik a vér cuk rot, be -
szer zik a gyógy sze re in ket. Meg lá to gat nak,
ha be te gek va gyunk, se gí te nek, ha nem tu -
dunk el iga zod ni a hi va ta los ügyek ben. Ha
szük sé günk van rá, be fi ze tik a szám lá kat,
be vá sá rol nak, min den ki nek ki jár a jó szó, a
mo soly, el mond hat juk a prob lé má in kat, min -
dig van aki meg hall gat. 

A klub tár sak kö zött ba rá ti vi szony ala kult ki,
meg be szé lünk min dent, könnyebb lesz a lel -
künk, mi re ha za té rünk. Könnyebb el vi sel ni
az es té ket, az éj sza ká kat, mert hol nap új ra
vár nak ide. Én ezért já rok az Idõ sek Klub já -
ba, ezt ne künk találták ki. 

-Egy klub tag a II. sz.. Idõ sek Klub já ból-

Egy klubtag levele

2005. már ci us 17-én ün ne pel te Baunok
Lász ló és fe le sé ge Tóth Mag dol na a 60.
há zas sá gi év for du ló ját.

A Gon do zá si Köz pon ton be lül 2003. óta ré -
sze sül nek há zi se gít ség nyúj tás ban, mi vel
Mag di ka né ni évek óta be teg és csak se gít -
ség gel tud ja ma gát el lát ni. 

Ezen a szép na pon az in téz mény ve ze tõ je
és a gon do zó nõ vi rág cso kor ral, há zi sü té -
sû tor tá val, sa ját ké szí té sû em lék tárggyal
ked ves ked tek az idõs há zas pár nak és
együtt em lé kez tek meg er rõl a szép nap ról.

Kí ván juk ne kik, hogy még so ká ig le gye nek
együtt, és örül je nek egy más nak. 

-Gon do zá si Köz pont-

Hatvan éve kéz a kézben

Új szol gál ta tás sal bõ vült a Gon do zá si Köz pont Csa lád se gí tõ Szol gá -
la ta. 

Akik az elõ zõ évek ben már fel ke res ték szol gá la tun kat gond ja ik kal,
ed dig is vá laszt kap hat tak a nyug dí ja zá suk kal, le szá za lé ko lá suk kal,
egyes csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok kal (GYED, GYES, csa lá di pót lék)
kap cso la tos kér dé se ik re, se gí tet tek a szo ci á lis se gí tõk a nyom tat vá -
nyok ki töl té sé ben. A mó do sí tott szo ci á lis tör vény a csa lád se gí tés fel -
ada tai kö zül ki emel te, önál ló szol gál ta tás sá nyil vá ní tot ta és
ki bõ ví tet te újabb fel ada tok kal. 

Fel hív juk a la kos ság fi gyel mét, ha nem tud el iga zod ni és se gít ség re
van szük sé ge, az aláb bi el lá tá sok kal kap cso lat ban, ke res se fel szol -
gá la tun kat a ré gi gyógy szer tár épü le té ben és kö zö sen ke re sünk
meg ol dást prob lé má ik ra: 

• he lyi szo ci á lis el lá tá sok igény be vé te lé rõl,

• szo ci á lis, gyer mek vé del mi, csa lád tá mo ga tá si és
tár sa da lom biz to sí tá si (nyug díj) el lá tá sok ról,

• fog lal koz ta tá si (mun ka nél kü li) el lá tá sok ról,

• fo gya té kos ság gal össze füg gõ el lá tá sok ról (le szá za lé ko lás,
fo gya té kos sá gi tá mo ga tás),

• ezek kel kap cso la tos nyom tat vá nyok ki töl té sé ben
se gít ség nyúj tás.

Információs szolgáltatás 
2005. június 1-tõl

ÁFÉSZ Hir det mény

A Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ ér te sí ti tag ja it, hogy a szö -
vet ke zet kül dött gyû lé se a 3/V.14./2005. szá mú ha tá ro za tá val 
fel emel te a tag sá gi rész jegy ér té két 20.000 Ft-ra.

A ki egé szí tés ha tár ide je  2005. ok tó ber hó 31, mely re a szö -
vet ke zet köz pont já ban /Fegy ver nek, Bajcsy-Zs. E.út 10./ van
le he tõ ség mun ka nap okon 8 és 14 óra kö zött.

Kér jük  a ta go kat, hogy a Tag sá gi köny vet sziveskedjenek 
ma guk kal hoz ni.

Ez úton is téjékoztatjuk üz let rész tu laj do no sa in kat, hogy to -
vább foly tat juk az üz let ré szek vissza vá sár lá sát 10 % ár fo lya -
mon, vagy tar tós fo gyasz tá si cikk, bú tor, tü ze lõ vá sár lá sa
ese tén a vé tel ár ba 25 %-on be szá mí tás ra ke rül.

                                                                                        
-ÁFÉSZ IGAZGATÓSÁGA-

Csa lá di ház és 
épí té si te lek el adó 
Bocs kai út 33. sz. alatt.

Ér dek lõd ni le het 
Út tö rõ út 1. vagy 
Csil lag út 19/b.

Csa lá di ház el adó
a Vö rös mar ty út 13. sz. alatt . 

Irány ár: 6 mFt.

Érd.: 06-70/293-0336
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A Pa csir ta If jú sá gi Ci te ra -
ze ne kar fenn ál lá sa óta
so kat sze re pel Fegy-
verneken is és a te le pü lé -
sen kí vül is. A Hír mon dó
leg utób bi szá ma óta lát -
hat ta õket a Kevi Ju hász -
fesz ti vál kö zön sé ge Túr-
kevén, a II. Or szá gos
Diák-Gulyásfesztivál lá -

to ga tói, a Jász kun Ci te ra ta -
lál ko zó né zõi Kunhe- gye -
sen, a tiszapüspöki Falunap 
lá to ga tói. En nek bi zo nyá ra
a nagy sze rû elõ adás ban ta -
lál juk meg az okait.  
Csak így to vább!

-Tûhegyi Julianna-

Pacsirták

A Szentmiklósi Na pok ke -
re té ben Fegyverneken is
be mu tat ják a szlo vá ki ai,
cseh és len gyel mû vé sze ti
is ko lá sok a tu dá su kat. A
Mû ve lõ dé si Ház ban jú li us
5-én 18 óra kor kez dõ dõ

prog ram re mél he tõ leg a
ta va lyi hoz ha son ló an szín -
vo na las lesz.  Az ese mény
elõ adói a tö rök szent mik ló -
si Kodály Zoltán
Zeneiskola vendégei.

-Tûhegyi Julianna-

Visegrádi országok bemutatója

FIGYELEM! ÚJ!
HÁZHOZ MEGYÜNK ÉS HA A

LEHETETLENT NEM IS, DE

ÉPÍTÕANYAG VÁSÁRLÁSI GONDJAIT

BIZTOSAN MEGOLDJUK!

-RENDKÍVÜL KEDVEZÕ TRANZITÁRAKON,

-AZ ÉPÍTKEZÉS HELYSZÍNÉRE SZÁLLÍTVA KÍNÁLUNK, ÉPÍTÕANYAGOKAT PINCÉTÕL A TETÕIG!

-TEGYEN PRÓBÁRA BENNÜNKET! KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

-ANYAGIGÉNY KIGYÛJTÉS, ALTERNATÍVÁK KÍNÁLATA,  SZAKTANÁCSADÁS!

RENCZ KFT

RENCZ KFT AZ ÉPÍTÕK SZOLGÁLATÁBA

TEL.: 06 30 337 37 87

06 30 555 24 98
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A Szapárfalui Óvo dá ban meg ren -
de zés re ke rült a gyer mek nap, a
kis óvo dá sok nagy örö mé re. Az
óvonénik egy ara nyos kis kör já té -
kot ta ní tot tak be er re az al ka lom ra.
Min den gyer mek sze me ra gyo gott
a bol dog ság tól, mert ezen a na pon
csak õket ün ne pel tük. 

Sok ked ves meg le pe tés várt rá juk:
volt tom bo la, zsák ba macs ka, lu fi,
fa gyi, pa la csin ta, szend vics, tor ta. 
A jó ked vün ket csak fo koz ta a
Lipityóka együt tes ze né je,  hi szen
is mert gyer mek da lo kat ad tak elõ. 

Kö szö net Czifra Pálné, Ka ti ka
óvónéninek, aki egy iga zán nagy -
sze rû meg le pe tés sel ké szült: sa ját
ke zû leg ké szí tett név re szó ló pó ló -

kat min den óvo dás nak. A szü lõk
örö mé re a kis lur kók iga zán jól
érez ték ma gu kat.

Ren ge teg kö szö net tel tar to zunk
min den szü lõ nek és he lyi vál lal ko -
zó nak, akik hoz zá já rul tak eh hez a
cso dá la tos nap hoz, és nem utol só
sor ban a szapárfalui óvo dai dol go -
zó knak, akik nek se gít sé gé vel a
gyer mek na pot si ke res sé tet tük. 

Re mél jük, hogy min den év ben
meg ren de zés re ke rül majd, hi szen
sem mi sem fon to sabb a vi lá gon,
mint egy elé ge dett gyer mek mo so -
lya.

-Bog nár Il di kó                 
-A Szü lõi Mun ka kö zös ség ne vé ben-

Gyer mek nap a Szapárfalui Óvo dá ban

Jól érez ték ma gu kat a gye re kek a
gyer mek na pon

Ma já lis Ku pa
I.hely: Szapárfalu 
II.hely: Ökodiesel
III.hely: Középtisza Ifi
Gól ki rály: Maróti Já nos

Ma já lis If jú sá gi Ku pa
I. hely: Bar ce lo na
II.hely: Real.Mad rid
III hely: Chelsea
Gól ki rály: Csõke Im re

Ma já lis Gyer mek Ku pa
I. hely: Diszkópatkányok
II.hely: Vod ka FC
III hely: Milan
Gól ki rály: Göblyös Já nos

Rajz ver seny
I.hely: Bu rai Fe renc
II.hely: Náhóczki Hen ri et ta
III.hely: Rózant Éva

11-es rú gás
I.hely: Hornyák Gá bor
II.hely: Csúri
III. hely: Ollé Márk
Leg jobb ka pus: Ujj Jó zsef

Fõ zõ ver seny
I.hely: Hi deg zu hany
II.hely: Baldácsy M. E.
III.hely: BB.

Tánc ver seny
I. hely: Rácz An na má ria
II.hely: Pá va An ge li ka
III. hely: Bu dai Já nos

Min den ver seny zõ nek gra tu lá lok!

-Tû he gyi Ju li an na-

Ma já lis

A Ko dály Zol tán Ze ne is ko la ki he lye zett
ta go za ta jú ni us 7-én tar tot ta tan év zá ró
ün nep sé gét a Mû ve lõ dé si Ház ban.

-Tû he gyi Ju li an na-

Áp ri lis 16-án Fegy ver nek test vér fa lu ja az auszt ri ai
Zurndorf (mely kap cso lat Hornich Frank köz re mû -
kö dé sé vel jött lét re) egy egész 
na pos prog ram ke re té ben ad -
ta át azt a tûz ol tó jármûvet,
amely min den alap fel té telt biz -
to sít egy jó üze mi tûzoltóság
ki ala kí tá sá ban. A dol go zók
kö zül adó dott nyolc da rab bá -
tor, ön kén tes vál lal ko zó, aki -
ket nem csak a sza bá lyok nak
meg fe le lõ ru há val és kie-
gészítõkkel lát tunk el, ha nem
a Kis új szál lá si Ön kén tes Tûz -
ol tó ság se gít sé gé vel a szük -
sé ges ki kép zést is meg fog ják
kap ni.

A szom ba ti prog ram a jó han -
gu la tú ta pasz ta lat cse re mel -
let, ahol se hol sem

je lent kez tek a nyel vi ne héz sé gek, rög tön az el sõ
gya kor la to zás lehetõségét nyúj tot ta az újon cok nak. El sõ -

nek szal ma bá lák ol tá sá val
pró- bálkoztak, majd dél után
egy fron tá lis üt kö zést szi mu -
lál va le he tõ sé gük volt egy égõ 
au tó ol tá sá ra is. A na pot egy
na gyon kel le mes tá bor tûz
mel let ti kö zös be szél ge tés,
va la mint ele gen dõ en ni- és in -
ni va ló zár ta.

A ter ve ink ben sze re pel, hogy
az elsõ el mé le ti és gya kor la ti
ki kép zé sek után, to váb bi kö -
zös gya kor la to zást ter ve zünk
mind a Kis új szál lá si ak kal,
mind az oszt rá kok kal, ha tá ron 
in nen és túl.  

-Frank Hornich-

Üzemi Tûzoltóságot alapított a Kunhalom Agrária Kft
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A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let (Fegy ver nek, Fel sza -
ba du lás út 184.) 2004. évi köz hasz nú sá gi je len té se

Az Egye sü let 2004. év ben is az alap sza bály elõ írá sa i -
nak meg fe le lõ mó don, az ott rög zí tett cé lok ér de ké ben
vé gez te mun ká ját.

Te vé keny sé günk re a rend sze res ség és fo lya ma tos ság
volt jel lem zõ.

Az Egye sü let cso port jai he ti egy al ka lom mal pró bál tak
(a nyá ri szü net ben csak fel lé pé sek elõtt), min den cso -
port több új pro duk ci ót sa já tí tott el. Az év vé gén újabb
mû vé sze ti cso port (if jú sá gi nép tánc cso port) kezd te
meg mun ká ját, az óta is ígé re te sen dol goz nak.

Fo lya ma to san ke res tük a be mu ta tó jel le gû és ver seny -
sze rû fel lé pé si le he tõ sé ge ket itt Fegyverneken, de más
te le pü lé se ken is. 

Tag lét szám ala ku lá sa (meg ala ku lás tól 2004. de cem ber 
31-ig):

Ala ku ló lét szám: 62

Ké sõbb be lé põ tag: 54

Be lé põ pár to ló tag: 48

Ki lé põ tag: 1

Ha lál eset mi att tö rölt pár to ló tag: 2

Tag lét szám: 116

Pár to ló ta gok lét szá ma: 46

Az Egye sü let tiszt ség vi se lõ i nek sze mé lyé ben
2004-ben nem volt vál to zás.

Az Egye sü let 2004. évi gaz dál ko dá sá nak fõbb ada tai:

Be vé te lek (1000 Ft.-ban):

Tag dí jak ból: 154

Cél tá mo ga tá sok: 250

Pá lyá za ti tá mo ga tá sok: 547

Be vé te lek össze sen: 951

Ki adá sok (1000 Ft-ban, kü lön rész le tez ve a 200 ezer fo -
rin tot meg ha la dó té te le ket):

Jel me zek, esz kö zök be szer zé se, cso por tok

uta zá si költ sé gei össze sen:

371

Rész vé tel a Gyer mek- és If jú sá gi Or szá gos

Néptánctalálkozón (Pá pa – uta zás, szál lás, el lá -
tás):

229

Abádszalóki mû vé sze ti tá bor (4 na pos), fel lé pés 

az Abádszalóki Nyár ren dez vény so ro za ton
(uta zás, szál lás, és el lá tás):

282

Ki adá sok össze sen: 882

A pá pai fel lé pés uta zá si, el lá tá si és szál lás költ sé ge it tel -
jes egé szé ben vál lal ko zá sok tól e cél ra biz to sí tott cél tá -
mo ga tá sok ból fi nan szí roz tuk.

Az abádszalóki mû vé sze ti tá bor költ sé ge i hez a ta gok
3.300 Ft/fõ, a pár to ló ta gok 10.000 Ft/fõ hoz zá já ru lást fi -
zet tek.

Ki emelt tá mo ga tó ink (Ez úton is kö szön jük!):

·Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta Fegy ver nek

·Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ Fegy ver nek

·Kübler-Vesta Fû tés tech ni kai Kft. Fegy ver nek

·BERVENT Kft. Fegy ver nek

·Hermann-Vart Kft. Me zõ túr

Az Egye sü let cso port ja i nak fel lé pé sei 2004. év ben:

Annaházi Nép tánc cso port

2004. ja nu ár 24. Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból Mû -
vé sze ti Gá la

2004. ja nu ár 31. He lyi jó té kony sá gi bá lon fel lé pés  

2004. feb ru ár. 01. Baldácsy Est 

2004. áp ri lis 3. Jász kun Vi lág Mû vé sze ti Szem le 

Kis tér sé gi dön tõ je, Kis új szál lás

2004. áp ri lis 25. Gyer mek- és If jú sá gi Or szá gos

Néptánctalálkozó, Pá pa

2004. má jus 29. Jász kun Ci te ra ta lál ko zó nyi tó mû so ra,
Kun he gyes

2004. jú ni us 25-26. Vi rág zó Ti sza Nap ja

2004. jú li us 17. Cse resz nye fesz ti vál, Nagykörü

2004. jú li us 30. Abádszalóki Nyár, Abádszalók

2004. au gusz tus 28. Zbrojniky Fa lu nap, Szlo vá kia

Óvó nõk ci te rás cso port  

2004. ja nu ár 24. Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból Mû -

vé sze ti Gá la

2004. feb ru ár. 07. Baldácsy Est

2004. jú ni us 25-26. Vi rág zó Ti sza Nap ja

2004. jú li us 30. Abádszalóki Nyár, Abádszalók

2004. de cem ber 19. Ad ven ti hang ver seny

Pa csir ták ci te ra cso port  

2004. ja nu ár 17. Ci te ra ta lál ko zó, Túrkeve

2004. ja nu ár 24. Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból Mû -
vé sze ti Gá la

2004. ja nu ár 31. He lyi jó té kony sá gi bá lon fel lé pés  

2004. feb ru ár. 07. Baldácsy Est

2004. áp ri lis 3. Jász kun Vi lág Mû vé sze ti Szem le

Kis tér sé gi dön tõ je, Kis új szál lás

2004. áp ri lis 3.. Jász kun Vi lág Mû vé sze ti Szem le 

Kis tér sé gi dön tõ je, Kis új szál lás  

2004. áp ri lis 2. Jász kun Vi lág Mû vé sze ti Szem le 

dön tõ je, Kar cag

2004. má jus 29. Jász kun Ci te ra ta lál ko zó nyi tó mû so ra,
Kun he gyes

2004. jú ni us 25-26. Vi rág zó Ti sza Nap ja

2004. jú li us 17. Cse resz nye fesz ti vál, Nagykörü

2004. jú li us 30. Abádszalóki Nyár, Abádszalók

2004. au gusz tus 28.  Zbrojniky Fa lu nap, Szlo vá kia

2004. ok tó ber 1. Idõ sek Nap ja, Ör mé nyes

2004. ok tó ber 9. Fegy ver nek Szel le me Pantheon

meg nyi tó mû so ra

2004. ok tó ber 9. Ci te ra ta lál ko zó, Ken de res

2004. ok tó ber 21. Ün ne pi tes tü le ti ülés, Fegy ver nek

2004. de cem ber 19. Ad ven ti hang ver seny

Nõi kó rus  

2004. ja nu ár 24. Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból 

Mû vé sze ti Gá la

2004. feb ru ár. 07. Baldácsy Est

2004. jú ni us 25-26. Vi rág zó Ti sza Nap ja

2004. jú li us 30. Abádszalóki Nyár, Abádszalók

2004. de cem ber 19. Ad ven ti hang ver seny

Köz hasz nú sá gi je len té s
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Dogs együt tes:

Ja nu ár: 10. Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház

24. Ma gyar Kul tú ra Nap ja

Feb ru ár: 07. Baldácsy Est

27. Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház

28. Eger, Mû vé szek há za, Pót szil vesz ter

Már ci us: 20. Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház

27. Ci bak há za, Mû ve lõ dé si Ház

Áp ri lis: 03. Tiszasüly ( Mo to ros ta lál ko zó )
10. Kun ma da ras ( Metal hús vét )
11. Szajol ( Mo to ros ta lál ko zó )
17. Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház

24. Szol nok, Ságvári Mû ve lõ dé si Ház 

( Mo to ros szép ség ver seny )
29. Me zõ túr Szak is ko la

30. Fegy ver nek Sport te lep ( sza bad té ri )
Má jus: 01. Kuncsorba Fa lu nap

07. Tiszaföldvár ( Sö rö zõ )
21. Ci bak há za ( Sö rö zõ )
22. Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház

Jú ni us: 11. Fegy ver nek Mû ve lõ dé si ház Bal la gá si bu li

12. Gyön gyös Road Show ( strand )
18. Tiszaföldvár ( Sö rö zõ )
19. Me zõ kö vesd Road Show, Zsóri strand

25. Fegy ver nek Vi rág zó Ti sza Nap ja

Jú li us: 07. Me zõ túr Fõ is ko lás bu li er dõ ben ( Pe res-ta -

nya )
09. Nagy kö rû ( Cse resz nye fesz ti vál )
10. Abádszalók Road Show, strand

15. Kun he gyes ( Mo to ros ta lál ko zó )
23. Ti sza fü red ( Ut ca bál )
31. Ze nész társ eskûvõjének ün nep lé se, Ker ti

party +Nagy kö rû Ti sza ta vi Fesz ti vál

Au gusz tus: 06. Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház

07. Tápiószele ( Mo to ros ta lál ko zó )

14. Gyön gyös strand Road Show

20. Kun ma da ras Mo to ros gyor su lá si ver seny

27. Túrkeve ( Mo to ros ta lál ko zó )

28. Me zõ kö vesd strand Road Show

28. To kaj Fõ is ko lás be ava tá si bu li

Szep tem ber: 11. Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház

17. Kar cag ( Mo to ros bu li )

18. Nagy kö rû Szü re ti Mu lat ság

24. Mart fû ( Mo to ros ta lál ko zó )

Ok tó ber: 09. Szol nok ( Wes tern sö rö zõ )

15. Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház

No vem ber: 12. Deb re cen, Fõ is ko lai Gó lya bál

13. Fegy ver nek, Mû ve lõ dé si  Ház

24. Bu da pest, XIII. ker. ELTE Ta nár kép zõ Fõ is ko la

Kol lé gi u ma

26. Új szil vás Sörözö

27. Jász be rény, Fõ is ko la Sza lag ava tó

De cem ber: 18. Fegy ver nek, Mû ve lõ dé si Ház

25. Kun ma da ras, Metal Ka rá csony

31. Kar cag, B.U.É.K Szil vesz ter

-Gö rög Gá bor-
-el nök-      

Tán csics Mi hály út 
93. szám alat ti 
csa lá di ház el adó. 
Érd.: 56/480-675

Kö szö nöm a le he tõ sé get, ze nész tár sa im ne vé ben is,
hogy is mét le he tõ sé get kap tunk a Dogs ze ne kar ról pub -
li kál ni a Fegyverneki Hír mon dó ban. 

Még az év fe lé nél sem tar tunk, és már túl va gyunk hu -
szon két fel lé pé sen, nem kis örö -
münk re. Az a leg jobb az egész ben,
hogy most már szin te se ho vá nem
kell ajánl koz nunk, ha nem min ket ke -
res nek,  leg több ször te le fo non. Min -
den hét re jut egy, nem rit kán ket tõ,
há rom bu li, amit szí ve sen tel je sí tünk
is. 

Áp ri lis ban volt sze ren csénk ját sza ni
Deb re cen ben az Egye tem-té ren   és
egy má sik al ka lom mal a Fõ is ko lán is 
Csepregi Éva,  Zol tán Eri ka és a
United együtt esel ugyan azon ren -
dez vény ke re té ben. A nyá ron még
lesz ott leg alább két bu link a szer ve -
zõk ígé re te sze rint. Ját szot tunk még
Bé kés csa bán, Jász be rény ben (Fõ -
is ko la), Tiszasûlyön, Szajolban (Mo -
to ros-ta lál ko zó), Törökszentmikló-
son, Kun ma da ra son és nem utol só
sor ban a me gye szék he lyen, Szol no -
kon, ahol má ra már törzs ven dég nek
szá mí tunk. Ha vi egy-két al ka lom mal

a Wes tern sö rö zõ ben ját szunk telt há zas bu li kat. 

Fegyverneken jún.18-án volt egy ha tal mas bu li, aho vá
egy na gyon jó ze ne kart is ( Emeretta ), meg hív tunk ját -
sza ni. Júl. 1-én pe dig Törökszentmiklóson a Mûv. Ház

ud va rán a Republic ze ne kar elõtt
játsz ha tunk az õ fel sze re lé sü kön.
Ab ban a hó nap ban egyéb ként nyolc
kon cert vár még ránk, Szol nok -
tól-Kis kun fél egy há zá ig, Kun ma da -
ras tól-Ege rig, Abonytól-Kunhegyes-
ig. Szep tem be rig szin te már te li van
a nap tá runk (Pécs, Deb re cen, To kaj, 
Tó szeg, Túrkeve, Mart fû stb.) Még
egy szer kö szö nöm az ol va sók nak,
akik idõt szen tel tek írá som ol va sá -
sá ra és azok nak, akik rend sze re sen
lá to gat ják a bu li ja in kat. Áp ri lis 30-án
es te azt hi szem, ma ra dan dó él -
mény ben volt ré szük azok nak, akik a 
sport pá lyá ra le lá to gat tak meg néz ni
a ”Ku tyá kat”. Öröm mel ál lít ha tom,
nem csak húsz év alat ti ak vol tak a
né zõk so ra i ban. 

Szlo ge nünk, amit Ho bó tól lop tunk el: 
”Le kell men ni ku tyá ba, légy a ku tyák 
ki rá lya, ne a ki rá lyok ku tyá ja”.

-DOGS-

Koncertzenekar

A DOGS együt tes
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Az or szág ban az el sõk kö zött be fe je zé sé hez kö ze le dik a Szol nok tér sé gi hul la dék gaz dál ko -
dá si rend szer ki épí té se. A pró ba üze mek után hosszú idõ re biz to sí tott, hogy a hul la dé kok a
szi go rú elõ írá sok nak is meg fe le lõ en ke rül je nek el he lye zés re.
A prog ram ma gá ban fog lal ja a kétpói hul la dék le ra kó, 5 hul la dék ud var, egy át ra kó ál lo más
és egy vá lo ga tó mû meg épí té sét.

A Szol nok tér sé gi hul la dék gaz dál ko dá si rend szer nek Fegy ver -
nek ön kor mány za ta a kez de tek tõl tag ja - mond ja Huber Fe renc
pol gár mes ter úr. Saj nos a pá lyá zat el nye ré se után nem ment
gör dü lé ke nyen a szer ve zé si mun ka, de idén nyá ron - a ter ve zett 
ha tár idõ elõtt - meg kezd he ti pró ba üze mét a kétpói le ra kó. Sa ját
cé günk vég zi a hul la dék be gyûj té sét, így tud tuk mi ni ma li zál ni a
költ sé ge ket. Saj nos drá gább lesz a hul la dék szál lí tás, hisz a sa -
ját le ra kónk he lyett ezen túl Kétpóra kell szál lí ta ni, nem be szél ve
ar ról, hogy az oda szál lí tott anya go kat ke zel ni is kell, hogy ne
szennyez ze a ta lajt, a vi zet, és en nek bi zony van nak költ sé gei.

Je len leg nincs a te le pü lé sün kön sze lek tív hul la dék gyûj tés, de
amint er re le he tõ sé günk lesz, be ve zet jük itt is a pa pír, a mû -
anyag és az üveg gyûj té sét. Ez ne künk is ér de künk, hisz ennyi -
vel is ke ve sebb hul la dé kot kell Kétpóra hor da ni.

A ter mé szet, a kör nye zet vé del me szív ügye az itt élõk nek: A he -
lyi hor gász egye sü let min den év ben szer vez sze mét sze dést. A
gye re kek az is ko lá ban gyûj tik az ele me ket, így ezek a ve szé lyes 

anya gok már nem ke rül nek ki a ter mé szet be, nem okoz nak több 
kárt. Az is ko lá ban min den év ben meg szer ve zik a pa pír gyûj tést.

A prog ram so rán a sa ját hul la dék le ra kónk - a kétpói in du lá sá val
egy idõ ben - be zár, oda töb bet nem sza bad hul la dé kot vin ni. Az
el nyert pá lyá zat tar tal maz za ezek re kul ti vá ci ó ját, ami annyit je -
lent, hogy egy gon dos kör nye zet vé del mi fel mé rés után a le ra -
kón kat be fe dik. Nem lesz több szag, nem fúj ja el a szél a
sze me tet, nem szi vá rog a víz a ta laj ba, ki mos va ve szé lyes
anya go kat a sze mét te lep rõl.

A la kos nak ezen túl a ve szé lyes anya go kat (ele mek, fes té kek,
vegy sze rek) kü lön kell gyûj te nie, és eze ket a tö rök szent mik ló si
hul la dék ud var ban ad hat ja le. Lom ta la ní tá sok ez után is lesz nek,
itt ad ha tó ak le a na gyobb mennyi ség ben ke let ke zõ lo mok, hul la -
dé kok.

A la kos ság egy elõ re nem ér zé ke li az új rend szer in du lá sá val a
vál to zá so kat: sem az edé nyek, sem a gyûj tés gya ko ri sá ga nem
vál to zik.

A most meg va ló su ló hul la dék ke ze lé si rend szer le he tõ vé te szi szá mos hul la dék sze lek tív gyûj té sét. Eb ben a mun ká ban fon -
tos az ön kor mány zat ok - és ter mé sze te sen a lakosság - közremûködése is.

Mi lyen anya go kat le het sze lek tí ven gyûj te ni és mi lesz ezen anya gok sorsa?

A te le pü lé sek la kos sá ga a ké sõb bi ek so rán ki ala kí tan dó gyûj tõ szi ge tek se gít sé gé vel sze lek tí ven gyûjt he ti a pa pírt, a mû -
anya got és az üveg hul la dé ko kat.
A sár ga gyûj tõ pont ba kell gyûj te ni a mû anya go kat (ás vány vi zes, üdí tõs (PET) pa lac kok, fó li ák, sam po nos, öblítos fla kon, PS, 
PP, PE, HDPE jel zé sû cso ma go ló anya gok, jog hur tos, va jas do bo zok). Nem sza bad ide be dob ni a mik ro hul lá mú tál cát, gye -
rek já té ko kat! Le he tõ ség sze rint kér jük, hogy öb lít sék el a mû anyag pa lac ko kat!
A kék gyûj tõ pont a pa pír he lye: cso ma go ló do boz, kar ton, új ság pa pír (na pi lap ok, ma ga zi nok), iro da- és gép pa pír, te le fon -
könyv, élel mi szer do bo zok (pl. müz lis), bar na pa pír zacs kó, le po rel lót vá runk ide. Nem gyûjt he tõ: Te jes, tej fö lös do boz,
élel mi szer rel szennye zett pa pír (pl. piz zás do boz), mat ri ca, cím ke, in di gó, mû anyag ab lak kal vagy cím ké vel el lá tott bo rí ték,
fax pa pír. De ma dza got, sza la got, dró tot, ola jos, zsí ros, élel mi szer rel szennye zett pa pírt se rak ja nak a kon té ner be.
A har ma dik gyûj tõ pont ba ke rül nek az üve gek, ve gye sen fe hér, és szí nes üve gek.

A sze lek tí ven gyûj tött anya gok Szol nok ra, a vá lo ga tó mû be ke rül nek, ahol vá lo ga tás és bá lá zás után ér té ke sí tés re ke rül nek.

A hul la dék ud va rok ban a la kos ság el he lyez he ti azo kat a hul la dé ko kat, 
ame lyek el szál lí tá sa a rend sze res hul la dék gyûj tõ já ra tok üze mel te té -
sé vel nem meg old ha tó:  
• A nagy mé re tû hul la dé kok, bú to rok, lo mok, épít ke zé si hul la dé kok,
•  A ház tar tá sok ban ke let ke zõ ve szé lyes hul la dé kok: fes té kek,

lak kok, hí gí tók, fá radt olaj, le járt sza va tos sá gú gyógy sze rek,
fény csõ, ak ku mu lá tor, nö vény vé dõ sze rek, hasz nált olaj,

•  Ki se lej te zett elekt ro mos ké szü lé kek, hû tõ szek rény, au tó gu mi, 
• Sze lek tí ven gyûjt he tõ anya gok: pa pír, mû anyag, üveg, fém, 
• Avar, lom, fa nye se dék.

A ve szé lyes hul la dé ko kat nem sza bad a töb bi hul la dék kal együtt a ku -
ká ba dob ni!

Gyûjtsünk szelektíven!

A tö rök szent mik ló si hul la dék ud var 

(Kos suth La jos ut ca) nyitvatartása: 

áp ri lis 1-tõl ok tó ber 31-ig 

kedd tõl szom ba tig 10.00-18.00 kö zött

no vem ber 1-tõl már ci us 31-ig 

kedd tõl szom ba tig 8.00-16.00 órá ig.
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Áp ri lis 30-án ren dez tük meg ha gyo -
má nyos vegyeshalfogó ver se nyün -
ket a Nagy kun sá gi Fõ csa tor nán. A
ver seny elõtt rend be tet tük a víz par -
tot és meg iga zí tot tuk a hor gász he -
lye ket. A ren dez vé nyünk iránt nagy
volt az ér dek lõ dés. 76 ver seny zõ ne -
ve zett. A hor gá szok örö mé re nem
volt olyan, aki nek nem akadt vol na a
hor gá ra hal. A leg ered mé nye sebb
ver seny zõ, Czakó Györgyné még
egy 1,1 kg-os com pót is fo gott, ami
or szá gos szin ten sem kis do log. A
sok kí sé rõ és ér dek lõ dõ mel lett meg -
tisz tel te ren dez vé nyün ket Ficsór Dé -
nes al pol gár mes ter és a meg hí vott
ön kor mány za ti kép vi se lõk is.

Mint min den év ben, most is ju tal maz -
tuk a leg idõ sebb és a leg fi a ta labb
ver seny zõt is, Ba logh Fe ri bá csit és
Sza bó Zol tánt. Ör ven de tes, hogy a
nõk kö ré ben is egy re ked vel tebb a
hor gász sport és ki mer nek áll ni
össze mér ni a tu dá su kat. Ezen a ver -
se nyen 3 nõi ver seny zõ in dult. Kö zü -
lük a leg ered mé nye seb bet, Czakó
Györgynét dí jaz tuk.

Az aláb bi ered mé nyek szü let tek: 

         Fel nõtt ka te gó ria:

1.) Far kas Bar na bás 2967 pont

2.) Bölkény Sán dor 2634 pont 

3.) Tú ró Ist ván 2458 pont

4.) Domány Ist ván 2043 pont

5.) Ko vács Csa ba 1912 pont 

6.) Má nyi Jó zsef 1788 pont

        Ifi- gyer mek ka te gó ria:

1.) Né meth Zsolt 1039 pont

2.) Tónai Fe renc 775 pont

3.) Baláti György 724 pont

4.) Bu dai Zol tán 625 pont            

5.) Sza bó Zol tán 509 pont

6.) Mol nár Ger gõ 505 pont

Ne ve zés kor min den ki öröm mel vet -
te át a reg ge li zõ cso ma got, ami nek
a tar tal ma cso ko lá dé, po gá csa, stb.
volt. A fel nõt te ket célzóvízzel és fris -
sí tõ vel kí nál tuk. A ver seny vé ge fe lé
a ha lász lé csik lan doz ta az em be rek
or rát. Az ered mény hir de tés után
min den ki jót ka na la zott be lõ le. Kor -
pás Sán dor, az egye sü let sza ká csa
megint re me kelt. Min den ki di csé ret -
tel nyug táz ta. De ugyan úgy el is me -
rés il le ti a ve ze tõ ség min den tag ját
és hal õre it, akik a ver seny elõ ké szí -
té sé ben és le bo nyo lí tá sá ban ak tí -
van résztvettek. A ren dez vé nyünk
lá to ga tói elismeréssel be szél tek ar -
ról, hogy mi lyen élénk kö zös sé gi
élet fo lyik egye sü le tünk nél. Ilyen jól
szer ve zett, csa lá di as jel le gû prog -
ra mot csak össze forrt, össze tar tó
csa pat tud ren dez ni. Ez úton kö szö -
nöm mind azok tá mo ga tá sát, akik
hoz zá já rul tak a ver seny meg ren de -
zé sé hez.

A kö zel múlt ban sze mét sze dé si ak -
ci ót szer vez tünk a holt ágak part ján.
Meg ál la pí tot tuk, hogy hor gász tár -
sa ink egy re igé nye seb bek kör nye -
ze tük kel szem ben, egy re ke ve sebb

a sze mét. Még azo kat a na pi jeggyel
hor gá szó ide gen hor gá szo kat kell ki -
szûr nünk, akik még nem ta nul ták
meg, hogy sze me tes és sze me tes
kör nyé kû he lyen nem le het hor gász -
ni. De elõbb-utóbb ez is si ke rül ni fog.

Örü lünk an nak is, hogy egy re ke ve -
sebb vi ta van a hor gász he lyek rõl. A
hor gá szok több sé ge meg ér tet te,
hogy nincs fog lalt hely. A hor gász he -
lye ket ér ke zé si sor rend ben le het el -
fog lal ni.
Jú ni us ele jén résztvettünk a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Mó ra he tén
ren de zett hor gász ver seny szer ve zé -
sé ben, le bo nyo lí tá sá ban és dí ja zá -
sá ban.
A hor gász en ge dé lyek áru sí tá sa és
film ve tí tés to vább ra is za var ta la nul
fo lyik a hor gász iro dá ban szer dán és
pén te ken 1700- 1800 órá ig.

A nyár ra jó hor gá sza tot, jó fo gást kí -
vá nok min den hor gász tár sam nak.

-Tukarcs Istvánné-
-el nök-         

A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei

A felnõtt kategória helyezettjei

Az ifi -gyermek kategória díjazottjai

Mart fûi 1 nú tos cse rép
el adó. 

Ér dek lõd ni le het: 
Mik ló si Pé ter nél 

Fegy ver nek, 
To rony út 17.

Tel.: 56/480-185
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Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azon ro ko nok nak,
ba rá tok nak, szom szé dok nak, is me rõ sök nek és

volt mun ka tár sak nak, akik 
ifj. Oros La jos 

te me té sén résztvettek, fáj dal mun kat eny hí te ni
igye kez tek. Sze re te te és em lé ke 

szí vünk ben örök ké él.

A gyá szo ló csa lád

Kö szö ne tet mon dunk 

mind azok nak, akik

sze re tett ha lot tunk,

Dö gei La jos 

te me té sén

résztvettek, sír já ra 

vi rá got, ko szo rút 

he lyez tek, 

gyá szunk ban 

osz toz tak.

A gyá szo ló csa lád



A baj nok sá gok vé gé vel el ér ke -
zett az idõ az ér té ke lés re. Fel nõtt 
csa pa tunk az el múlt pont va dá sza tot
a Me gyei I. osz tály ban kezte meg. A
baj nok ság kez de te elõtt a nagy
kédés az volt, hogy mi re lesz ké pes a 
fegyverneki gár da az NB III.-ból
vissza lép ve. Át gá zol el len fe le in vagy 
be le szür kül a me zõny be. A vér me -
sebb szur ko lók már az el sõ for du ló
elõtt baj no ki cím rõl be szél tek, de saj -
nos nem lett iga zuk, sõt az utób bi
évek leg gyen gébb sze rep lé sét pro -
du kál va a ta bel la he te dik he lyén zárt
csa pa tunk. Gyógy ír le he tett vol na
szá munk ra a Ma gyar Ku pa me ne te -
lés, ahol az utólsó for du ló ban pec -
hünk re a baj no ki cím re is esé lyes
Besenyszög ott ho ná ba utaz tunk.
Saj nos ezen a ta lál ko zón ve re sé get
szen ved tünk így nem ju tot tunk ki a
Ma gyar Ku pa Or szá gos Fõ táb lá já ra. 

Az ifjuságiak re mek sze rep lé se
nem meg le põ. Aki fo lya ma to san fi -
gye li az ifik mér kõ zé se it, tud hat ják
több te het sé ges lab da rú gónk is ját -
szik a má so dik csa pat ban. Itt kell
meg em lí te ni Nagy Lász ló ne vét aki
még bõ ven be le fér az if jú sá gi kor -
osz tály ba, s már több ször is a fel nõtt
csa pat "kezdõtizenegy"-ében ka pott
le he tõ sé get és re mek tel je sít mé nyé -
vel a kö vet ke zõ baj nok ság ban akár
sta bil csa pat tag gá nõ he ti ki magát. 

Ser dü lõ ink a me gyei baj nok ság
ne gye dik he lyén vé gez tek. Olyan
csa pa tok elõz ték meg fi a in kat, mint a 
Kun FC, aki az egész Ke let-Ma gyar -
or szág te het sé ges lab da rú gópa lán -
tá it vo nul tat ja föl so ra i ban, a
Kun szent már to ni TE, mely nek csa -
pa ta egyéb ként baj no ki cí met szer -
zett, de ez a gár da tel jes egé szé ben
ki öre ge dett a baj nok ság vé gez té vel,
vagy a min dig jó után pót lás sal ren -
del ke zõ Törökszentmiklós. Bíz ta tó
le het szá munk ra, hogy csa pa tunk ból 
a nyá ron mind össze két fi a tal öreg -
szik ki és ke rül át az ificsapat ke re té -
be, ahol re mél he tõ leg meg áll ják a
he lyü ket. Pót lá suk már most meg ol -
dott hi szen a U-13-as kor osz tály ból
már eb ben a baj nok ság ban is szó -
hoz ju tott né hány já té ko sunk.

Ér té ke lé sünk vé gén pe dig néz -
zük a legkisebbelket. A OTP-Mol
Bozsik Labdarógú Aka dé mia el ne ve -
zé sû utánpúplásnevelõ prog ram já -
nak ke re té ben az U-13-as csa pa tunk 
el sõ tor ná já ra itt hon, ha zai kör nye -
zet ben ke rült sor, amely re a KUN FC
fi a tal jai ér kez tek el len fé lül. Né hány
já té ko sunk nak ez a ta lál ko zó volt az
el sõ nagy pá lyás mér kõ zé se, en nek
tük ré ben pe dig ren ge teg cse re és
vál toz ta tás volt szük sé ges a ta lál ko -
zó alatt. Fi a tal ja ink ból ver bu vált csa -
pat nem ke ve sebb mint 19!!! fövel
kép vi sel te ma gát az el sõ tor nán. Jól
kezd tünk, hi szen a mér kõ zés ele jén
egy szög le tet kö ve tõ en ve ze tés hez
ju tot tunk, de az össze csa pás vé gé re
el fá radt a csa pat és 7-1-es ve re sé -
get szen ve dett, at tól a csa pat tól akik
he ti 7! edzé sen vesz nek részt.

Az U-11, U-9, és az U-7 ver se nyez -
te té se együtt tör té nik. A kis kör ze ti
tor nák leg jobb jai a KUN FC al köz -
pon ti tor ná ján sze re pel tek két al ka -
lom mal, ahol olyan re me kül
sze re pel tek gye re ke ink, hogy az
még a vá ra ko zá so kat is fölül múl ta.
Hét és ki lenc éve se ink nem ta lál tak
le gyõ zõ re a két tor nán, ahol a Jász -
be rény, Jász apá ti, Szol no ki MÁV
FC, a Kar cag azo nos ko rú lab da rú -
gói sze re pel tek még. Ti zen egy éve -
se ink pe dig par ti ban vol tak ezen
csa pa tok kal. Öröm te li le het a jö võ re
néz ve, hogy na gyon sok te het sé ges
lab da rú gó val ál dottak meg min ket
után pót lás szinten.

Ami a leg na gyobb öröm mel tölt -
het el ben nün ket, hogy az edzé se ket
már nem csak a fi úk lá to gat ják. Egy -
re na gyobb te ret hó dít meg a nõi lab -
da rú gás és ez köz sé gün ket is el ér te,
hi szen az edzé se ket már több mint öt 
le ány lab da rú gó is lá to gat ja. Kö zü lük
is ki emel ke dik Domány Lo ret ta, aki
be ke rült a Le ány Bozsik Prog ram
me gyei vá lo ga tott já ba, mely Deb re -
cen ben sze re pelt má jus kö ze pén.
Lora - ahogy tár sai ne ve zik - min den
mér kõ zést vé gig ját szott és re mek
tel je sít ményt nyúj tott. Re mél jük nem
mú lik el a fut ball sze re te te.

Ezek után pe dig em lít sük meg az 
éves ér té ke lés al kal má val, hogy több 
fi a tal lab da rú gónk elõtt adó dott le he -
tõ ség, hogy az  al köz ponttal, vagy
más klub bal kar ölt ve kül föl di tor ná -
kon mérettesék meg ma gu kat. Az al -
köz pont vá lo ga tott já val öt kis srác nak 
adó dott a le he tõ ség, hogy vi lá got
lás son. Fran cia or szág ba utaz tak,
ahol a Lille melletti Estaires vá ro sá -
nak Pün kös di tor ná ján vet tek részt.
Fran cia or szág mel lett le he tõ sé gük
volt Lu xem bur got is meg te kin te ni ük.
Itt sze re pelt lab da rú gó ink: Göblyös
Já nos, Szász Kár oly, An gyal Do nát,
Vincze Ger gõ és Te mes vá ri Vik tor.
Raj tuk kí vül több fi a tal fo cis tánk a
kar ca gi ak kal uta zott elõbb Párizsb,a
majd pe dig Monacoba. A gye re kek
el mon dá sa sze rint óri á si él mény volt
azo kon az ut cá kon sé tál ni, ahol ren -
ge teg hí res ség meg for dul és nem
utol só sor ban a szá gul dó cir kusz a
Forma-1 ver se nye zaj lik év rõl év re! A 
kar ca gi ak kal ki uta zott gye re kek:
Domány Ramon, Soós Ben ce, Soós
Ba lázs, Czimmermann Csa ba és
Gõdér Ro land.

Után pót lá suk szá ma egy re nõ,
je len leg 80-85 fõt fog lal ma gá ba a
hét éves tõl az ifi ke re tig.  Amennyi -
ben a to váb bi ak ban is ilyen öröm mel
lá to gat ják az edzé se ket a si ker sem
fog el ma rad ni.

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni 
aFegy ver nek Nagy köz ség Ön kor -
mány za tá nak, tá mo ga tó ink nak, a
Ba rá ti Kör nek va la mint szur ko ló ink -
nak egész idény be li se gít sé gét!

-Fa ra gó Zs.-

Focista lányok Fegyverneken

Lora a fi úk kö zött is me gáll ja a 
he lyét

Fi gye lem!
Meg újult kör nye zet ben, klimatizált he lyi ség ben, ki bõ vült
szol gál ta tá sok kal, a ré gi nyitvatartás sze rint vár ja ven dé ge it a 
Hárs fa úti fod rá szat ban Ábrókné Gás pár Be at rix.
Szol gál ta tá sok:
· Nõi-fér fi fod rá szat
· Pe di kûr
· Ma ni kûr
· Mûkörömépítés (tip, zse lé, por ce lán)
· Kö röm fes tés

Be je lent ke zés: 06 70/384 6215

Nardai & Tár sa Bt.

LG, TOSHIBA, PANASONIC, FUJITSU,
MIDEA, SAMSUNG, FISHER

 lég kon díci o ná ló be ren de zé sek 
for gal ma zá sa, te le pí té se. 

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

már 120.000,- Ft-tól.

Hív ja a 70-3151-068-at!
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Vár juk Önt és a csa lád ját
a Vi rág zó Ti sza Nap ja

ren dez vé nye i re!

A ren dez vé nyen ven -
dé günk lesz a szlo -
vá ki ai Fegy ver nek
kül dött sé ge.

A prog ram:

jú ni us 24. (pén tek)

• 2000-tól Dogs Kon cert a
Sport te le pen

jú ni us 25. (szom bat)

• 1700-tól a két Fegy ver nek ta lál ko zá sá nak örö mé re
Ze nés Áhitat a szlo vá ki ai Fegy ver nek re for má tus

kó ru sá nak rész vé te lé vel,

• 1930 a Kudelka Ház tól
(volt Párt ház)
nép vi se le tes fel vo nu lás
a Marx. u. -Vajda úton át 
a Sport te lep pel
szem be ni rét hez.

• Dá ma lo vas be mu ta tó,

• Lo vas-me net tán cos
fel vo nu lás a rét rõl a
Fel sza ba du lás úton át a

Gát úti Holt-Ti szá ig,

• Csó na kos-vi rá gos fel vo nu lás a Holt-Ti szán a Ma lom
mel let ti part sza kasz tól a Gát út sar ká ig,

• Nép vi se le tes - tán cos me net a Sport te lep re, 

• Ün ne pé lyes meg nyi tó a Sport te le pen,

• Bungyi And rás a szlo vá ki ai Fegy ver nek
pol gár mes te re és Huber Fe renc te le pü lé sünk
pol gár mes te re,

• Szlo vá ki ai Fegy ver nek fel nõtt elõ adó i nak mû so ra,

• „Dal és tánc” - elõ ad ja: az Annaházi Tánc cso port, a
Pa csir ta Ci te ra ze ne kar és a Nõi Kar,

• Tû zi já ték, pá lya bál - a Csil lag fény együt tes
szol gál tat ja a ze nét, Karaoke,

• Tûz ug rás sze rel mes fi a ta lok nak és idõ seb bek nek. 

jú ni us 26. (va sár nap) 

• 730 Ne ve zé sek

• 800 Vi rág zó Ti sza Ku pa fér fi, nõi, fel nõtt és if jú sá gi
kis pá lyás lab da rú gó ku pa 

• 900 Sport te lep te rü le tén: 

• gyer mek fog lal koz ta tók: gyöngy fû zés, báb ké szí tés,
fa ze kas ko rong, ko sár fo nás, rajz ver seny; né pi
já té kok ké szí té se,

• ver se nyek:
erõ ver se nyek,
11-es rú gás,
ko sár do bás,
íjá szat, tol las
lab da, óri ás sakk 
ver seny 

• be mu ta tók:
fegy ver ko vács ok
;
fegy ver ké szí té si
elõ adás, mo dern 
fegy ve rek,

ke le véz ha jí tás, rend õr sé gi ku tya be mu ta tó,
fõ zõ ver seny,  szal ma fo nás; patchwork , men té si
be mu ta tó

• ki ál lí tá sok: üveg fest mény, szal ma, patchwork,
hon fog la lás kor kul tú rá ja

• egye bek: ökör sü tés, hõ lég bal lo no zás, sors jegy,
sé ta ko csi ká zás hin tó val, Tonio ka ri ka tu ris ta,
sár kány ere ge tés, vá sá ro zók

• 1000 -tól Szín pa di mû sor: 

• he lyi és a szlo vá ki ai Fegyvernekrõl ér ke zõ if jú sá gi
elõ adók be mu tat ko zá sa

• vers, szín já ték, nó ta, mo dern da lok, ke rin gõ, ci gány
tánc…

• nép tánc, nép ze ne, mo dern tánc, 

• Szapáry Nép dal kör pre mi er je

• Pom-pomos ovi sok

• Ti ni Girls; Ocean Blue, Bû vész tánc, ír tánc

• Vá sá ri bá bos elõ adás

• Nagykörü szín ját szói vi dám szín da rab ok kal, 

• Ró ka Sán dor bû vész be mu ta tó ja, 

• Street Feelings Break cso port elõ adá sa, 

• Dalma Dance mo dern tán cok. 

Különbusz köz le ke dik Szapárfalu Mányai dû lõ bõl a
Sport te le pig min den busz meg ál ló ban (ki vé tel: a
Fegyverneki el ága zás 4-es fõ úti busz meg ál ló ja) meg ál ló 
az aláb bi idõ pont ok ban:

KÜLÖNBUSZ Mányai dûlõbõl Sportteleprõl

Szombaton 1630 ; 2000 2200; 2430

Vasárnap 730; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800

Érez ze jól ma gát a Vi rág zó Ti sza Nap ján!

-Tû he g y
i

Ju li a
n na-

Virágzó Tisza Napja - 2005

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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné jegy zõ

Fõ szer kesz tõ: Szil vás No é mi

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

2005. évi lap zár ta idõ pont jai: au gusz tus 01. 12 óra, ok tó ber 03. 12 óra,

no vem ber 28. 12 óra.

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

gár mes te ri Hi va tal Fel sza ba du lás út 173. szám alat ti épü le té be (volt

gyógy szer tár), vagy az mszervez@fegyvernek.hu e-mail cím re.

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

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

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

Szol nok, Os tor út 2/a.

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

te rü le tén in gye ne sen.

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

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