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  Hírmondó  
Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 5. szám   2005. október 20.

  A 2005. évi Fel nõtt Kö tött
és Sza bad fo gá sú Bir kó zó
Vi lág baj nok ság gal va la -
mint a Nõi Vi lág baj nok ság -
gal egy idõ ben Bu-
dapesten, né hány mé ter re
a Papp Lász ló Sport aré ná -
tól, a SYMA- csar nok ban
ren dez ték meg a 2005. évi
Di ák olim pi át. 

A meg mé ret te té sen 90
egye sü let kép vi sel tet te

ma gát össze sen 1200 bir -
kó zó pa lán tá val. Kö zöt tük
volt köz sé günk há rom fi a -
tal ja. Domány Ramón,
Soós Ba lázs és Soós Ben -
ce az Or czy An na Ál ta lá -
nos Is ko la és Szak is ko la
di ák jai, akik a Tö rök szent -
mik ló si Bir kó zó Di ák Sport
Egye sü let szí ne i ben ver -
se nyez tek. Saj nos Ba lázs
és Ben ce már a se lej te zõk
után bú csút in tet tek a to -
váb bi küz del mek tõl, míg
Domány Ramon Di ák I.
kor cso port ban (1992-1993 
-ban szü le tet tek) 50 kg-
ban egé szen a dön tõ ig
me ne telt. A dön tõ ben vi -
szont már nem bírt abonyi
ve tély tár sá val így meg kel -
let elé ged nie az ezüst -
érem mel, ami éle te ed di gi
leg na gyobb si ke re. 

Gra tu lá lunk!

-Faragó Zsolt-

Szõnyegen az utánpótlás

Ramón ezüstérmet szerzett
50kg-ban
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Fegy ver nek Nagy köz ség
Ön kor mány za ta a
171/2005. (IX. 29.)-i ha tá -
ro za tá val „Fegy ver nek

Köz szol gá la tá ért Díj”-at
ado má nyo zott: Kindert Fe -
renc, Fegy ver nek, Ba csó
Bé la út 1/A. szám alat ti la -
kos nak.

Kindert Fe renc, az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la ta ná ra 2005.
jú ni us 30-án vég képp
nyug ál lo mány ba vo nult. A
Fegy ver nek Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ tes tü le te ál -
tal al ko tott 24/1992.(VIII.
27.) szá mú ren de let alap -
ján a Kép vi se lõ tes tü let
„Fegy ver nek Köz szol gá la -
tá ért Díj”-at ado má nyoz
Kindert Fe renc ré szé re.

folytatás a 9. oldalon

Fegyvernek Közszolgálatáért Díj
Meg osz tott JÁSZ-NAGY-
KUN-SZOLNOK MEGYÉ-
ÉRT DÍJ-ban ré sze sí tet te
Csányi Sán dort a Szol no ki
Ní vó Klub ve ze tõ jét, a
Szol no ki Gu lyás fesz ti vál
lét re ho zá sá ért, éven kén ti
szer ve zé sé ért, a ma gyar
kony ha kül föld ön va ló nép -
sze rû sí té sé ért, azért az ál -
do za tos mun ká ért, amely-
nek ered mé nye ként a me -
gye Eu ró pa gaszt ro nó mi ai
tér ké pén ran gos he lyet ka -
pott.

A Jász-Nagykun- Szol nok
Me gyei Köz gyû lés ezt a
hét éves mun kát is mer te
most el a ki tün te tés sel.

A ki tün te tõ dí jat 2005. au -
gusz tus 19-én a Me gyei
Köz gyû lés ün ne pi ülé sén
ad ták át.

Csányi Sán dor évek óta
ok tat ja a szak ma for té lya i -
ra a fegyverneki Or czy 

An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la ven dég lá tó ta -
go za tos di ák ja it.

Fegyverneken már má so -
dik al ka lom mal ren dez te
meg az is ko la az Or szá gos 
Diák-Gulyásfesztivált,
melynek öt let adó gaz dá ja
Csányi Sán dor, a Ma gyar
Gaszt ro nó mi ai Tár sa ság
el nö ke.

Gra tu lá lunk!
-Szerk.-

Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj

Ok tó ber 22-én 20 órá tól
a Ven del na pi 

bú csú al kal má ból a 
Do bó té ren tû zi já té kot

 te kint het nek meg. 
Min den kit sze re tet tel vá -

runk!

-Szerk-

Tûzijáték



2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2005. október 20.

A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép vi se lõ tes -
tü let au gusz tus 25-én és szep tem ber 29-én ülé se zett,
és az aláb bi fon to sabb dön té se ket hoz ta. 

Au gusz tus 25-i ülé sen:

• El fo gad ta az ön kor mány zat költ ség ve tés ének I. fél évi
tel je sí té sé rõl ké szült be szá mo lót.

• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de le tet,
mi sze rint 2005. szep tem ber 1-tõl 2005. de cem ber
31-ig az 1-4. év fo lya mon ta nu ló ál ta lá nos is ko lás
gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ gyer me kek 
ré szé re na pi egy sze ri me leg ét kez te tést biz to sít ál la mi 
tá mo ga tás sal. 

• A te le pü lés ren de zé si terv mó do sí tá sa cél já ból
700.000.- Ft.+ÁFA ter ve zé si díj ra vál lalt kö te le zett sé -
get a tes tü let.

• Fel ha tal maz ta a pol gár mes tert, hogy tár gya lást foly -
tas son az N-Ale xan der Al kusz Kft-vel (Mis kolc) a te le -
pü lés ví zi köz mû tár su lat szer ve zé sé nek elõ-
ké szí té sé re, majd a Kft-vel az együtt mû kö dés szer zõ -
dés meg kö té sé re. 

• Az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zést vég zett a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ban. Az errõl ké szült be szá mo lót a
tes tü let el fo gad ta.

• Mó do sí tot ta a Pol gár mes te ri Hi va tal Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tát.

• Az oszt rák Zurndorf te le pü lés és Fegy ver nek te le pü -
lés kö zöt ti test vér kap cso lat ki ala kí tá sá ról együtt mû -
kö dé si meg ál la po dást fo ga dott el. 

• 5237 m2 er dõ mû ve lé siágú te rü let vá sár lás ról dön tött.

• 2006. ja nu ár 1-i idõ pont tal az is ko la egész ség ügy
szak sze rû el lá tá sá hoz ne gye dik vé dõ nõi kör zet lé te -
sí té sé rõl ha tá ro zott a tes tü let. 

• 1 db fény má so ló be ren de zés be szer zé sé nek költ sé -
gé re vál lalt kö te le zett sé get. 

• Jog sza bá lyi vál to zás mi att az ön kor mány za ti in téz mé -
nyek ala pí tó ok ira ta it mó do sí tot ta, il let ve új ala pí tó ok -
ira to kat ha gyott jó vá. 

Szep tem ber 29-i ülé sen:

• Mó do sí tot ta a tes tü let az ön kor mány zat idei költ ség -
ve tés ét. 

• A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak éves
össze gét 2006. ja nu ár 1-tõl 5.000.- Ft-ban ál la pí tot ta
meg (je len leg 4.000.- Ft.).

• A sze lek tív hul la dék gyûj tés be ve ze té se mi att mó do sí -
ta ni kel lett a szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló
ren de le tet. En nek tar tal mát kü lön kö zöl jük a Hír mon -
dó ban.

• A te me tõk rõl és te met ke zé si te vé keny ség rõl szó ló
ren de let mó do sí tás ki tér az ur na sír hely és ur na fal dí -
já ra, ami 2006. ja nu ár 1-tõl 5.000-5.000.- Ft. lesz. 

• A dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sá nak rend jé rõl szó ló
ren de le tet a tes tü let ki egé szí tet te az zal, hogy a dísz -
pol gá ri cím mel arany pe csét gyû rût ado má nyoz a kép -
vi se lõ tes tü let. 

• A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lyi ról szó ló 2004. évi CXL. tv. 2005. no -
vem ber 1-i ha tály ba lé pé se mi att több ön kor mány za ti
ren de le tet is mó do sí ta ni kel lett.

• El fo gad ta a tes tü let a 2006. évi bel sõ el len õr zé si ter -
vet.

• Ha tá ro zott a Bursa Hungarica ösz tön díj pá lyá zat hoz
va ló csat la ko zás ról.

• Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la ala pí tó
ok ira tát mó do sí tot ta.

• A Könyv tár hasz ná la ti Sza bály zat mó do sí tá sa sze rint
a be irat ko zá si díj 2006. ja nu ár 1-tõl 700.- Ft. lesz.

• Az utób bi hó na pok ban ki ala kult nagy mennyi sé gû
csa pa dék gon dot oko zott a te le pü lé sen, ezért a csa -
pa dék víz el ve ze tõ há ló zat ter ve zé sé re 2.250.000.-Ft.
összeg ben kö te le zett sé get vál lalt. 

• A Fürst S. u. 12. sz. in gat lan elekt ro mos ener gia el lá -
tá sá hoz vál lal ta 2006. évi költ ség ve tés ter hé re a há ló -
zat ki épí té sét. 

• A Mó ricz Zs. u. 1. sz. több cé lú épü let gáz el lá tá sá ra
688 eFt-ot ha gyott jó vá.

• Me zõ gaz da sá gi mun ka gép vá sár lá sá val (erõ gép és
tár csa)  egyet ér tett a tes tü let.

• A Fel sza ba du lás u. 147. sz. alat ti te rü let bõl 53 m2 vé -
te lé rõl dön tött az is ko la fej lesz té si el kép ze lé sek meg -
va ló sí tá sá hoz. 

• A Vö rös Csil lag úton 2 db be épí tet len te rü let meg vá -
sár lá sát hagy ta jó vá.

Az Or vo si Ren de lõ ve ze tõ jé nek ki ne ve zé sé ig 2005. ok -
tó ber 1-i ha tállyal Stefán And rást, a Pol gár mes te ri Hi va -
tal köz tiszt vi se lõ jét bíz ta meg. 

A ká bel te le ví zi ós há ló zat ki épí té sé re tett cég aján la tát
nem fo gad ta el, mi vel a cég ál tal kért for má ban nem kel -
lett a tes tü let hoz zá já ru lá sa. 

Gal va ni zá ló üzem lé te sí té se cél já ból te rü let el adás ról
ha tá ro zott.

Ön kor mány za ti ren de le tek:

22/2005.(IX.1.) önk.rend. A szo ci á lis el lá tá sok
sza bá lyo zá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.
23/2005.(IX.30.) önk.rend. Az ön kor mány zat 2005.
évi költ ség ve tés ének 3. sz. mó do sí tá sá ról.
24/2005.(IX.30.) önk.rend. A ma gán sze mé lyek kom -
mu ná lis adó já ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.
25/2005.(IX.30.) 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.
26/2005.(IX.30.) önk.rend. Va gyon gaz dál ko dás ról és
va gyon ke ze lés rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa.
27/2005.(IX.30.) önk.rend. La ká sok bér le té re va la -
mint el ide ge ní té sé re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa.
28/2005.(IX.30.) önk.rend. Te me tõk rõl, va la mint te -
met ke zé si te vé keny ség rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa.
29/2005.(IX.30.) önk.rend. Köz te rü let hasz ná lat ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa.
30/2005.(IX.30.) önk.rend. Köz mû ves víz el lá tás ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa.
31/2005.(IX.30.) önk.rend. Szo ci á lis el lá tá sok sza bá -
lyo zá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.
32/2005.(IX.30.) önk.rend. Fog lal koz ta tást elõ se gí tõ
tá mo ga tás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.
33/2005.(IX.30.) önk.rend. Vál lal ko zá sok tá mo ga tá -
sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.
34/2005.(IX.30.) önk.rend. La kás cé lú tá mo ga tá -
sok ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

folytatás a következõ oldalon

A Képviselõtestület hírei



Fegyvernek Nagyközség területén mért csapadékmennyiség 
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1. Fegy ver nek Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ tes tü -
le te pá lyá za tot hírdet
fegyverneki fi a ta lok ré -
szé re a   nap pa li ta go za -
ton vé dõ nõi sza kon
ta nu lók ré szé re ta nul má -
nya ik tá mo ga tá sá ra. 

2. Tá mo ga tás ban ré sze -
sül het az a Fegy ver nek
nagy köz ség ben ál lan dó
be je len tett lak cím mel ren -
del ke zõ fi a tal, aki

-a nap pa li ta go za ton, vé -
dõ nõi sza kon a 2005/2006. 
tan év ben, vagy a

-2006/2007. tan év ben az
in téz mény nek leg alább el -
sõ éves hall ga tó ja és vál -
lal ja, hogy az ön kor-
mányzati tá mo ga tás fe jé -
ben leg alább a tá mo ga tá si
idõ vel meg egye zõ idõ tar -
tam ra vé dõ nõi mun ka kör -
ben fog dol goz ni Fegy-
verneken.

3. A pá lyá zat nak tar tal -
maz nia kell:

- a pá lyá zó ne vét, sze mé lyi 
ada ta it, lak cím ét
- a ta nu lói jog vi szony kez -
dõ idõ pont ját és a ta nul má -
nyi év fo lyam szá mát

- a ta nu lói jog vi szony hi te -
les iga zo lá sát
- ön élet raj zot
- nyi lat ko za tot ar ra, hogy a
2. pont ban írt pá lyá za ti fel -
té te le ket el fo gad ja
- dá tu mot, pá lyá zó alá írá -
sát

4. A pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak ha tár ide je: 
- 2006. szep tem ber 30.

5. A pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak he lye: 
- Fegy ver nek Pol gár mes -
te ri Hi va tal

Fegy ver nek, Fel sza ba du -
lás u. 171. 5231.

6. A pá lyá zat nyer te sé rõl a
kép vi se lõ tes tü let dönt a
pá lyá zat be adá sá tól szá -
mí tott 60 na pon be lül.

7. A be ér ke zett pá lyá za -
tok ból 1 fõ vel ta nul má nyi
szer zõ dést köt az ön kor -
mány zat ne vé ben el já ró in -
téz mény, mely ben vál lal ja
a szer zõ dés kö tés tõl szá -
mí tott ha vi 20.000.- Ft.
költ ség áta lány fo lyó sí tá -
sát, és leg alább a tá mo ga -
tás sal meg egye zõ idõ-
tar ta mú fog lal koz ta tást. 

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Pályázati felhívás

•A Ven del na pi szent mi se
idõ pont ja 2005. ok tó ber
23. 11 óra.
A bú csú vá sárt az ön kor -
mány zat ok tó ber 23-án
tart ja.

•A J-N-Sz Me gyei ÁNTSZ
Fegy ver nek Nagy köz ség
köz igaz ga tá si te rü le té re
2005. ok tó ber 2-tõl 2005.
ok tó ber 28-ig, a ró kák ve -
szett ség el le ni im mu ni zá -
lá sa mi att eb zár la tot és
le gel te té si ti lal mat ren -
delt el. A zár lat ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket a
41/1997. (V. 28.) FM ren -
de let tel ki adott Ál lat -
egész ség ügyi Sza bály zat 
425.§-a, va la mint a 117.
§. (2.) c pont ja tar tal maz -
za.

•Óra ál lí tás: A nyá ri idõ -
szá mí tás vé gén 2005. ok -
tó ber 30-án 3 óra kor
ál lít juk vissza az órá kat 2
órá ra.

•Vér adás lesz 2005. no -
vem ber 3-án Szapárfa lu -
ban, az Idõ sek Klub já ban. 
Min den se gí te ni vá gyó
vér adót sze re tet tel vá -
runk!

•In gye nes nõ gyógy ásza ti 
rák szû rést tar ta nak az
Or vo si Ren de lõ ben 2005. 
ok tó ber 18-án (kedd)
13-17 órá ig és ok tó ber
24-én (hét fõ) 9-12 órá ig.
Kér jük, hogy egész sé gük
meg óvá sa ér de ké ben ve -
gye nek részt a szû ré sen!

•In gye nes ve szé lyes hul -
la dék gyûj tés (fá radt olaj, 
gu mi ab roncs, ak ku mu lá -
tor, elekt ro mos és elekt -
ro ni kai hul la dék) Fegy-
verneken (Szapárfa lu -
ban) Ady E. út 99. szám
alatt (Im re Ist ván volt au -
tó bon tó te le pén) hét fõ tõl
– va sár na pig 7-17 órá ig.
Elõ ze te sen egyez tet ni a

480-127-es te le fon szá -
mon le het. A hul la dé ko kat 
Fegyvernekrõl és a kör -
nye zõ te le pü lé sek rõl is
vár ják.

•Eboltás: 1921 db ku tya
ve szett ség el le ni ol tá sa
tör tént meg te le pü lé sün -
kön. A 20/2001. (III. 09.)
FVM. ren de let alap ján
min den 3 hó na pos nál idõ -
sebb ebet a tu laj do nos
kö te les be ol tat ni. Kér jük
azo kat az ebtulajdono-
so kat, akik még nem tel -
je sí tet ték kö te les sé gü ket, 
ke res sék meg Dr. Var ga
Mi hály ál lat or vost.

•Tü dõ szû résen 3585 fõ
je lent meg. Az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat
Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei In té ze te
13/9/2005. szá mú ha tá ro -
za tá val a ko ráb bi évek tõl
el té rõ en el ren del te a 30
éves és en nél idõ sebb la -
ko sok szû ré sét. 707 fõ -
nek küld tünk ki fel-
szó lí tást, mert nem je len -
tek meg a szû ré sen, vagy
nem iga zol ták, hogy más -
hol már résztvettek. Kér -
jük pó tol ják!

•Jár da épí tés: Fegy ver-
neken a Bocs kai út Csil -
lag - és Gyóni G. utak kö -
zöt ti, il let ve az Ady E. út
Mó ricz Zs. – és Rá kó czi
utak kö zöt ti sza ka szán la -
kos sá gi ön erõs jár da épí -
tés tör tént. Kö szö ne tet
mon dunk az ut ca bi zal mi -
ak nak On dok Sán dor-
nénak, Gácsi Zol tán-
nénak, és Ollé Lász ló-
nénak, va la mint a la ko -
sok nak akik pél da mu ta tó -
an vet tek részt a munká-
la tok ban.

-Polgármesteri Hivatal-

Hírek röviden
folytatás az elõzõ oldalról

35/2005.(IX.30.) önk.rend. Az ál lat tar tás ról és ál la ti
hul la dé kok el he lye zé sé rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa.
36/2005.(IX.30.) önk.rend. He lyi épí té si sza bály zat ról 
szó ló ren de let mó do sí tá sa.
37/2005.(IX.30.) önk.rend. He lyi épí té sze ti örök ség
vé del mé rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa.
38/2005.(IX.30.) önk.rend. Te le pü lés kör nye zet vé -
del mé rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa.
39/2005.(IX.30.) önk.rend. 1999.nov.22. és
2000.máj.19. kö zött ki ala kult bel víz károk eny hí té sé re
szó ló ren de let mó do sí tá sa.
40/2005.(IX.30.) 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.
41/2005.(IX.30.) önk.rend. Dísz pol gá ri cím ado má -
nyo zá sá nak rend jé rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa.
42/2005.(IX.30.) önk.rend. Ön kor mány za ti jel ké pek -
rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa.
43/2005.(IX.30.) önk.rend. Ci vil szer ve ze tek te vé -
keny sé gé nek tá mo ga tá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá -
sa.

A ren de le tek és ha tá ro za tok meg te kint he tõ ek a könyv -
tár ban és   Fegy ver nek Nagy köz ség weblapján a
www.fegy ver nek.hu címen.

-Buzás Istvánné-
-jegyzõ-

A Képviselõtestület hírei
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Mint ar ról a Tisz telt La kos ság már ér te sül he tett, a Kétpói
Re gi o ná lis Hul la dék le ra kó üzem be he lye zé sé vel egyi -
de jû leg te le pü lé sün kön meg fog szünni a je len leg még
üze me lõ Bé ke úti sze mét le ra kó te lep, és ezt kö ve tõ en a
sze mét szál lí tás a kétpói hul la dék le ra kó ba tör té nik. A
hul la dék le ra kó pró ba ü ze me lé se 2005. de cem ber 1-én
in dul be.

A fo lya mat ré sze, hogy a Kép vi se lõ tes tü let nek a sze lek -
tív hul la dék gyûj tés be ve ze té sé rõl – ren de let mó do sí tás -
sal - dön te nie kel lett, ami re a szep tem ber 29-i ülé sen
ke rült sor. En nek kap csán az aláb bi tá jé koz ta tást ad juk:

• Sze lek tív hul la dék: to vább fel hasz ná lás ra,
új ra hasz no sí tás ra al kal mas hul la dék.

• A sze lek tív hul la dék gyûj tõ edényzetek hasz ná la ta
té rí tés men tes.

• A sze lek tív hul la dék gyûj tés he lyei:
 a.) Fel sza ba du lás út – Baj csy Zs. út sa rok,

Fel sza ba du lás út 168. par ko ló
 b.) Fel sza ba du lás út – Csil lag út sa rok,

Fel sza ba du lás út 31. par ko ló
 c.) Fõ út – Kis er dõ köz sa rok, Fõ út 30.
 d.) Mó ricz Zs. út 1.
 e.) Dam ja nich J. út – Marx K. út sa rok,

Dam ja nich J. út 107.
 f. ) Fürst S. út – Arany J. út sa rok
 g.) Gyóni G. út – Mar ti no vics. út sa rok
 h.) Ki li án út – Dó zsa Gy. út sa rok

A fen ti he lye ken el he lye zett, fel irat tal és pik to gram mal
el lá tott gyûj tõ edény ben az aláb bi hul la dé kok he lyez he -
tõk el.

a.) sár ga szí nû gyûjtõedényzetben mû anyag hul -
la dék:

Üdí tõs, ás vány vi zes PET-palackokat, ki öb lí tett
ház tar tá si fla ko no kat és azok le csa vart ku pak ja it 
(sam po nos, hab für dõs stb.) ház tar tás ban elõ for -

du ló tisz ta fó li át (szaty rok, ta sa kok, cso ma go ló
fó li ák stb.) dob ha tunk be le.
Ne dob junk be le zsí ros, ola jos, ház tar tá si ve gyi
anyag gal szennye zett (nem ki mo sott) fla kont.
Te jes, jog hur tos po ha rat, mar ga ri nos do bozt,
élel mi szer-ma rad ványt tar tal ma zó mû anya got,
hun ga ro cellt, CD-le mezt, mag nó- és vi de o ka zet -
tát, egyéb mû anyag nak ítélt hul la dé kot (pl.
nylon ha ris nya), mert új ra hasz no sí tá suk je len leg
nem meg ol dott! Eze ket to vább ra is ház tar tá si
hul la dék ként ke zel ve ku ká ba, zsák ba he lyez zük
el.

b.) zöld szí nû gyûjtõedényzetben fe hér és szí nes
üveg hul la dék:

A tisz ta, ki öb lí tett ita los és egyéb, a ház tar tás ban 
már fe les le ges sé vált üve ge ket – be fõt tes, kon -
zer ves, par fü mös stb. - dob hat juk ide.
Ne dob junk be le tük röt, ab lak üve get, vil lany kör -
tét, szem üve get, na gyí tót, drót szö ve tes üve get,
ka ted rál üve get, ke rá mi át, por ce lánt, ne on csö -
vet, gép ko csi szél vé dõt, mo ni tor vagy te le ví zió
kép csö vet! Az üve gek rõl tá vo lít suk el a fém ku -
pa ko kat!

c.) kék szí nû gyûjtõedényzetben pa pír hul la dék:

Ez a kon té ner új sá gok, fo lyó irat ok, fü ze tek,
köny vek, hul lám pa pír, cso ma go ló pa pír, kar ton -
do boz gyûj té sé re va ló. Az ita los Tetra
Pak-dobozokat üre sen, ki öb lít ve dob hat juk be le! 
A do bo zo kat nyom juk, hajt suk össze, hogy mi nél 
ke ve sebb he lyet fog lal ja nak, ez ál tal mi nél több
pa pír hul la dék fér jen a tar tály ba.
Kér jük hi gi é ni ás okok ból ne dob juk be le az élel -
mi szer- ma rad vá nyo kat és egyéb szennye zõ dé -
se ket tar tal ma zó (pl. olaj, zsír, ol dó szer)
pa pí ro kat, hasz nált pa pír zseb ken dõt, szal vé tá -
kat stb.

Tájékoztató a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
módosításáról

Fegyvernekrõl Kétpóra tör té nõ sze mét szál lí tást 2005. de cem ber 1-én kezd jük meg, ez zel egyidõben kell al -
kal maz ni a sze lek tív hul la dék gyûj tés sza bá lya it is.
Ezért kér jük a Tisz telt La ko so kat, hogy et tõl az idõ pont tól a fent meg je lölt sze lek tí ven gyûjt he tõ hul la dé kot
ki zá ró lag  a gyûj tõ kon té ne rek be he lyez zék el. Kér jük, hogy a kon té ne rek be csak a jel zett hul la dék faj tát
dob ják! A ház tar tá si hul la dé kot to vább ra is a zsá kos vagy ku kás rend szer ben kell gyûj te ni és ki he lyez ni a
szo kott mó don.

LOMTALANÍTÁS IDÕPONTJÁNAK VÁLTOZÁSA
A ren de let lom ta la ní tás idõ pont já ra vo nat ko zó ré sze is mó do sul, így jö võ év tõl kez dõ dõ en min den év au -
gusz tus hó nap utol só, tel jes he té ben ke rül sor lom ta la ní tás ra.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

2005. au gusz tus 25-i Kép vi se lõ tes -
tü le ti ülé sen el hang zott in ter pel lá ció
és az ar ra adott vá lasz:

1. Ké szít het nek-e gép ko csi be já rót a
la kók?

Huber Fe renc pol gár mes ter vá la sza:

Le het be já rót ké szí te ni, de elõt te
egyez tet ni kell a hi va tal il le té kes elõ -
adó já val. 

2005. szep tem ber 29-i Kép vi se lõ tes -
tü le ti ülé sen el hang zott in ter pel lá ci -
ók és az azok ra adott vá la szok:

1. Annaházi te me tõ nél a szol gá la ti
la kás és a ra va ta lo zó kö zöt ti jár da -
sza kasz mi kor lesz fel újít va?

Vá lasz:

A jár da sza kasz meg ja ví tá sát a hi va -
tal na pi ren den tart ja.

2. A tü dõ szû ré sen a la ko sok pa na -
szol ják, hogy a rönt gen gép sok szor
rossz. Jog gal vár nák el, hogy ha egy
vizs gá lat kö te le zõ, ak kor an nak a fel -
té te le is biz to sít va le gyen. Az ön kor -

mány zat mit te het an nak ér de ké ben,
hogy a gép le cse ré lés re ke rül jön?

Vá lasz:

A tü dõ szû rést idén utol já ra vé gez ték
a je len le gi gép pel. Et tõl füg get le nül a 
prob lé mát je lez ni fog juk a szû rést
vég zõ kór ház nak, és né mi ön kor -
mány za ti se gít sé get is fel le het aján -
la ni az ön kor mány zat ré szé rõl.

-Polgármesteri Hi va tal-

Interpellációk
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Tá jé koz tat juk a la kos sá -
got, hogy az ápo lá si díj ra
va ló jo go sult ság sza bá lyai
2005. szep tem ber 1-tõl
vál toz tak. Új jo go sult sá gi
fel té tel az ún. fo ko zott ápo -
lást igény lõ sze mély gon -
do zá sa, ápo lá sa. Az
igény lés hez szük sé ges
for ma nyom tat vá nyok a
pol gár mes te ri hi va tal 3. sz. 

iro dá já ban ügy fél fo ga dá si
idõ ben be sze rez he tõk.

Nem vál to zott az a sza bá -
lyo zás, hogy az ápo lá si díj
fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma
alatt az ápo ló ke re sõ te vé -
keny sé get foly tat hat, de
mun ka ide je a na pi 4 órát
nem ha lad hat ja meg.

-Polgármesteri Hi va tal-

Tájékoztató ápolási díjról
Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy Fegy ver nek Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 2005. szep tem ber 29-i ülé -
sén csat la ko zott a hát rá nyos szo ci á lis hely ze tû
fel sõ ok ta tá si hall ga tók, il le tõ leg fel sõ ok ta tá si ta nul má -
nyo kat kez dõ fi a ta lok tá mo ga tá sá ra lét re ho zott Bursa
Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá -
lyá zat 2006. évi for du ló já hoz. 

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je 2005. ok tó ber 31.

Nyom tat vá nyok be sze rez he tõk a Pol gár mes te ri Hi va tal
6. szá mú iro dá já ban, ügy fél fo ga dá si idõ ben.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat

2005. szep tem ber 29-én az Or vo si
Ren de lõ ben szer ve zett vér adá son 79
fõ vett részt, eb bõl 3 fõ nél saj nos va la -
mi lyen be teg sé get ál la pí tot tak meg,
így õk nem ad hat tak vért. Össze sen
34,2 li ter vér gyûlt össze gyó gyí tá si
cél ra. A be te gek ne vé ben kö szö ne tet
mon dunk a vér adók nak a lel kes szer -
ve zõk nek és le bo nyo lí tók nak.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Vér adás

A Me gyei Hetényi Gé za 
Kór ház ban 2005. au gusz -
tus 12-én hi va ta lo san is
üzem be he lyez ték a Ba ba -
men tõ in ku bá tort, a kór ház 
7 eme le tes épü le té nek
föld szint jén jól el kü lö ní tett
te rü le ten ala kí tot ta ki a kór -
ház az in ku bá tor he lyét.

Ez a te rü let a Gyer mek am -
bu lan cia hát só, ol dal só be -
já ra ta, amely éj sza kán ként 
igen csen des, diszk rét
hely nek szá mít. A ba ba -
men tõ in ku bá tor a be já rat
kül sõ és bel sõ aj ta ja kö zöt -
ti te rü le ten he lyez ke dik el.
Jól lát ha tó fel irat ad út ba -
iga zí tást. 

A kül sõ be já rat fo lya ma to -
san nyit va van, a bel sõ be -
já ra tot éj sza ká ra zár ják.

Az in té zet így gon dos ko -
dott ar ról, hogy az in ku bá -
tor ba gyer me két el he lyez ni 
kény sze rü lõ anya is me ret -
len ma rad jon.

Az el he lye zett új szü lött rõl
va ló gon dos ko dást szol -
gál ja, hogy az ál lan dó an
fû tött in ku bá tor aj ta já nak
le nyi tá sa kor né hány perc
kés lel te tés sel a bel sõ aj tó
mö gött lé võ, gyer mek am -
bu lan ci án ál lan dó an szol -

gá la tot tel je sí tõ gyer mek
szak ápo ló nál meg szó lal a
csen gõ. Ez ál tal rend kí vül
gyor san, biz ton sá gos kö -
rül mé nyek kö zött ke rül
szak el lá tás ra az az új szü -
lött, aki nek sor sá ról a ké -
sõb bi ek ben az in té zet, a
jog sza bály nak meg fe le lõ -
en kö te les gon dos kod ni.

A ba ba men tõ in ku bá tor te -
hát egy le he tõ ség, a ne héz 
hely zet be ke rült anyák új -
szü lött je i nek élet ben ma -
ra dá sá ra!

Kí vá na tos, hogy az ilyen
kö rül mé nyek még a meg -
szü le tés elõtt or vo sol va le -
gye nek, de ha ez
va la mi lyen ok nál fog va
nem si ke rül, kell, hogy a
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat, a
Gyer mek vé de lem, az
Egész ség ügyi Szak szol -
gá lat tud jon a Ba ba men tõ
in ku bá tor le he tõ sé gé rõl,
és ami kor szük ség van rá,
hív ja fel ar ra a fi gyel met. 

Az in ku bá tor az Egész ség -
ügyi Mi nisz té ri um és az If -
jú sá gi Szo ci á lis és Csa-
ládügyi Mi nisz té ri um ál tal
tá mo ga tott prog ram ke re -
té ben, té rí tés men te sen ke -
rült me gyénk be.

-Szerk.-

Babamentõ inkubátor

2005. ok tó be ré ben inter-
net ala pú Fog lal koz ta tá si
In for má ci ós Pon tok jön nek 
lét re a me gye 13 kis te le pü -
lé sén, hogy az ott élõk,
uta zás nél kül is hoz zá jus -
sa nak a mun ka erõ-pi a ci
alap in for má ci ók hoz. Az
Internet hasz ná la tát, és a
tá jé ko zó dást fel ké szí tett
fog lal koz ta tá si asszisz ten -
sek se gí tik. 

A fog lal koz ta tá si asszisz -
ten sek nem jár hat nak el a
mun ka ügyi köz pont ne vé -
ben, de köz re mû kö dé sük -
kel az ér dek lõ dõk
köz vet len la kó kör nye ze -
tük ben tá jé ko zód hat nak
ál lás le he tõ sé gek rõl, kép -
zé si aján la tok ról, va la mint
egyéb ki ren delt sé gi szol -
gál ta tá sok ról.

Ok tó ber hó nap ban  Fegy-
verneken a Gon do zá si
Köz pont ban,  kez di meg
mû kö dé sét Fog lal koz ta tá si 
In for má ci ós Pont.

A Fegyverneki Fog lal koz -
ta tá si In for má ci ós Pont 
el ér he tõ sé ge:

Gon do zá si Köz pont 
Csa lád se gí tõ és 

Gyer mek jó lé ti Szol gá la ta

Fegy ver nek, Fel sza ba du -
lás út 173. (volt Gyógy -
szer tár)

Ügy fél fo ga dá si idõ:

Hét fõ:8.00-16.00
Kedd:8.00-16.00
Szer da:8.00-16.00
Csü tör tök: nincs      
Pén tek:8.00-16.00

-Munkaügyi Köz pont-

Fog lal koz ta tá si In for má ci ós
Pon tok

A Nép Ügy véd je se gít Ön nek!

Az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um in gye nes zöld szá ma:

06 80 244-44-44

Jo gi Ta ná csért for dul jon ügy fél szol gá la tunk hoz!

Se gít sé get kap be ad vány ok és ok irat ok szer kesz té sé -
hez, bir tok há bo rí tá si, lak ha tá si, ha gya té ki, mun ka- és
fog lal koz ta tá si ügyek ben, csa lád jo gi, sza bály sér té si, és 
egyéb kér dé sek ben.

-Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um-
-Nép Ügy véd je Szol gá la ta-

Jo ga van az iga zá hoz!

2005. október 20. Fegyverneki Hírmondó 5. oldal

Egyé ni vál lal ko zók, Bt-k, Kft-k 
köny ve lé sét, 

tel jes kö rû ad mi niszt rá ci ó ját vál la lom,
 bér szám fej tést 50 fõ ig.

Gácsi Jánosné 
re giszt rált mér leg ké pes köny ve lõ, 

tb. ügy in té zõ.
Fegy ver nek, Ady E. út 28/A.

T: 56/481-117 T: 06-30/50-70-853



Tá jé koz tat juk a Tisz telt La -
kos sá got, hogy 2005. au -
gusz tus-szep tem ber hó-
na pok ban a lo pá sok, il let ve 
a be tö ré ses 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. (laká-
sok be zá rá sa, ke rék pár ok
le zá rá sa)

  2005. 08. 01-re vir ra dó éj -
sza ka is me ret len tet tes a
Fegy ver nek Fel sza ba du -
lás út-Béke út ke resz te zõ -
dé sé nél ta lál ha tó te le-
fonfülkét fel tör te, és ab ból
fém pénzt tu laj do ní tott el.

  2005. 08. 01-re vir ra dó éj -
sza ka is me ret len tet tes 22
li ter üzem anya got tu laj do -
ní tott el Fegy ver nek Dó zsa
György úton egy ott par ko -
ló sze mély gép ko csi ból.

  2005. 08. 12-én a ké sõ
es ti órák ban a sér tett al ko -
ho los ál la po tát ki hasz nál va 
is me ret len tet tes el tu laj do -
ní tot ta an nak ke rék pár ját,
és nad rág ját.

  2005. 08. 15-én a nap pa li
órák ban Fegy ver nek Kun
Far kas tér rõl két ke rék párt
tu laj do ní tott el is me ret len
el kö ve tõ.

  2005. 08. 15-re vir ra dó éj -
sza ka is me ret len el kö ve tõ
egy fegyverneki la kos la ká -
sá nak ud va rá ról 10 db ka -
csát tu laj do ní tott el 10.000
Ft. ér ték ben.

  2005. 08. 16-án Fegy ver -
nek Polgártmesteri Hi va tal
fel je len tést tett közve-
szélyokozás mi att is me ret -
len tet tes el len, mi vel az el -
kö ve tõ meg ron gál ta a
II.-III. Holt ág víz át eresz tõ

mû tár gyát, va la mint ab ból
a fa pad ló kat el tá vo lí tot ta.

  2005. 08. 22-re vir ra dó éj -
sza ka is me ret len tet tes be -
ha tolt két ital bolt ba Fegy-
verneken és on nan a
játákgépekbõl kész pénzt
tu laj do ní tott el.

  2005. 08. 25-én a nap pa li
órák ban is me ret len el kö ve -
tõ be ha tolt egy fegyverneki 
la kos la ká sá ba és on nan
videókamerát tu laj do ní tott
el.

  2005. 08. 30-ra vir ra dó éj -
sza ka is me ret len el kö ve tõ
4 db ka csát, alu mí ni um
vöd röt, és ker ti tör pé ket tu -
laj do ní tott el egy fegy-
verneki la kos la ká sá nak
ud va rá ról.

  2005. 09. 02-án a reg ge li
órák ban, is me ret len el kö -
ve tõ aj tó ki fe szí tés mód -
sze ré vel be ha tolt egy
fegyverneki la kos la ká sá ba 
és on nan kész pénzt és
aranyékszert tu laj do ní tott
el.

  2005. 09. 12-én a dé li
órák ban is me ret len el kö ve -
tõ ab lak be tö rés mód sze ré -
vel fel tört egy te me tõ
mel lett ál ló és fegyverenki
la kos tu laj do nát ké pe zõ
sze mély gép ko csit.

  2005. 09. 21-én az es ti
órák ban egy fegyverneki
la kost a la ká sán tá ma dott
meg fe le sé gé nek elõ zõ
élet tár sa és csuzlival fej be
lõt te.

  2005. 09. 30-án is me ret -
len el kö ve tõ, a ko ra es ti
órák ban az egyik ital bolt
elõl ke rék párt tu laj do ní tott
el. 

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. 

-Lövei Sán dor r.tzls. -

Rendõrségi hírek

Sze re tet tel ér te sí tem a
fegyverneki la ko so kat,
hogy a Fegyverneki Re for -
má tus Egy ház köz ség lel -
kész la ká sá nak bel sõ
fel újí tá sa meg tör tént, a la -
kás kö rü li ud var ren de zé se 
Is ten aka ra tá ból a vé gé hez 
kö ze le dik. Sze ret nénk
hoz zá já rul ni a fegyverneki
fa lu kép hez egy ren de zett
és gon do zott temp lom kert -
tel.
A Fegyverneki Re for má tus 
Egy ház köz ség ne vé ben
há lá san meg kö szö nöm
Fegy ver nek Nagy köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta lá -
nak, kü lö nö sen is Huber

Fe renc pol gár mes ter úr -
nak, ál do zat kész se gít sé -
gét, akik el vé gez ték a
la kás tel jes kö rû bel sõ fel -
újí tá sát. 
Sze re tet tel meg kö szö nöm
to váb bá a he lyi vál lal ko zá -
sok és ma gán sze mé lyek
nagy lel kû ado má nyát,
ame lye ket bank szám lán -
kon ke resz tül, vagy sze -
mé lye sen jut tat tak el
egy ház köz sé günk ré szé -
re. Az ado má nyok ból be -
folyt össze get a
temp lom kert és a lel kész -
la kás kö rü li fel újí tá si mun -
ká la tok ra for dí tot tuk.
Tá jé koz ta tom a re for má tus 
egy ház ta go kat, hogy gyü -
le ke ze tünk pres bi té ri u ma
a 2006. év re is 2000 Fo -
rint ban ál la pí tot ta meg az
egy ház fenn tar tás egy fõ -
re esõ mér té két. 
Is ten tisz te le tet tar tunk
min den va sár nap 11.00
órá tól a re for má tus temp -
lom ban. Sze re tet tel hí -
vunk és vá runk min den kit
al kal ma ink ra!

-Pálinkás Gyu la 
-re for má tus lel kész-

Lelkészlakás felújítása
Gyá szo lunk. A na pok ban ért ben nün ket a szo mo rú hír,
hogy kol lé ga nõnk Kocsmár Antalné  nyugdijas óvó nõ
el hunyt.

Alig egy éve még õt ün ne pel tük az Arany Dísz ok le vél
át adá sa kor, me lyet õ – a rá jel lem zõ sze rény sé gé vel
vett át.

 Ma ri ka 1955-tõl volt a Fegyvernek-i Annaházi Óvo da
óvó nõ je, egé szen a nyugdijba vo nu lá sá ig. Nyug-
dijasként öt évig to vább ra is számithattunk mun ká já ra.

Pá lya tár sai, a szü lõk csen des – sze rény em ber nek tar -
tot ták, aki nek a gye re kek ne ve lé se nem csak mun ká ja
volt, ha nem hi va tá sa is.

Ami kor vissza vo nult, a csa lád ja – uno kái je len tet ték
szá má ra a leg na gyobb örö met.

Az óvo dá val so ha nem sza kadt meg a kap cso la ta, ren -
dez vé nye in ken szivesen részt vett – a nyugdijas ta lál -
ko zók al kal má val na gyon sok szép em lé ket ele ve ní tett
fel, me lyet a pá lyá ja so rán meg élt.

Tud tuk, hogy rég óta be te ges ke dik, de halálhire
megrenditett ben nün ket.

Fáj da lom mal és szo mo rú szivvel bú csú zunk tõ le.

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da va la mennyi dol go zó ja ne vé -
ben

-Hillender Györgyné-
-óvo da ve ze tõ-    

Búcsúzó gondolatok
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  Az 1970-ben érett sé gi zett di á kok ta lál koz tak ok tó ber
el se jén a volt gim ná zi um épü le té ben. A 25 di ák kö zül
18-an jöt tek el a szer ve zõk jó mun ká já nak kö szön he tõ -
en. A ma is élet tel te li, örök fi a tal Hercegh Mi hály osz -
tály fõ nök ve ze té sé vel a volt di á kok be szá mol tak éle tük
fon to sabb ese mé nye i rõl, majd tisz te leg tek azok elõtt,
akik már nem le het tek ve lük. A ta lál ko zót meg tisz tel te
meg je le né sé vel Ró zsa vá ri Lász ló, és fe le sé ge Er zsi ke
is, egy ko ri ked ves ta ná ra ink. 

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni dr. Vincze Lászlóné
igaz ga tó nõ nek, aki min den se gít sé get meg adott a ren -
dez vény si ke res és szín vo na las le bo nyo lí tá sá hoz. Rö -
vid be szá mo ló já ból az is ko la je len le gi mû kö dé sé be is
be pil lan tást kap hat tunk. A Tõ le ka pott Shakes peare idé -
ze tet, amit a táb lán ol vas hat tunk, ma gun ké nak érez het -
jük. Kö szö net ér te!

„Az em lé ke zés hez nem em lék,
ha nem sze re tet kell,

S akit sze re tünk,
azt nem fe led jük el!”

-Balázsné Ko vács Er zsé bet-
-egy ko ri di ák-

35 éves osztálytalálkozó
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la, 27 kö -
zép is ko lá val együtt résztvett 2005. ok tó ber 4-5-én a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Mun ka ügyi Köz pont Ki -
ren delt sé ge ál tal szer ve zett Mes ter sé gek vá sá ra cí mû
pá lya vá lasz tá si ki ál lí tá son és ál lás bör zén.

A szín vo na las ren dez vé nyen az is ko lák nak le he tõ sé ge
volt, hogy ki ál lí tá son mu tas sák be is ko lá ju kat, ok ta tott
szak má i kat.

Is ko lánk a je len leg ok ta tott ven dég lá tó el adó,

nõiruhakészítõ, szer ke -
zet la ka tos, dísz nö vény- 
ker tész szak má kat és
is ko lánk sza bad idõs te -
vé keny sé ge it mu tat ta
be. Be mu tat ko zá sunk -
kal el sõk let tünk Szak -
mai dí jat nyer tünk,
na gyon sok el is me rést
kap tunk.

Ez úton is sze ret nék kol -
lé gá im nak, ta nu ló ink -
nak gra tu lál ni, segítsé-
güket meg kö szön ni.

-Kindert Ferencné-
-Igazgatóhelyettes-

Szakmai díjat nyertünk

2005. szep tem ber 6-án az or szág ban ren de zett fõ zõ -
ver se nyek gyõz te se i vel ver se nye zett a fegyverneki Gu -
lyás fesz ti vál el sõ he lye zett je az Or czy An na Ál ta lá nos
Is ko la és Szak is ko la 12. osz tá lyos ven dég lá tó el adó ta -

nu lók csa pa ta.

A csa pat em lék pla ket tet ka -
pott. 

A csa pat tag jai:

Ozsváth Ani ta
Ko vács Ka ta lin
Ko vács Zol tán
Hu bai Im re

Gra tu lá lunk a ver seny zõk -
nek.

-Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la-

    -Igaz ga tó sá ga-

SzeptEmberFeszt 
Országos Fõzõverseny

Két év vel ez elõtt nyílt le he -
tõ ség ar ra, hogy be kap -
cso lód junk a Ko dály Zol tán 
Ze ne is ko la és Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz -
mény Vi zu á lis Kul tú ra ta -
go za tá nak mun ká já ba. A
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la ta nu lói így kap tak le -
he tõ sé get a raj zo lás,
fes tés és az üveg fes tés
tech ni ká já nak gya kor lá sá -
ra, is me re te ik bõ ví té sé re,
kre a ti vi tá suk, al ko tó kész -
sé gük fej lesz té sé re. 

Min den ér dek lõ dõt szí ve -
sen fo ga dunk to vább ra is.
Mun ká ink meg te kint he tõk
a szep tem ber ben nyílt ki ál -

lí tá son Törökszentmikló -
son, a Ko dály Zol tán Ze ne -
is ko la és Alap fo kú Mû vé-
szetoktatási In téz mény el -
sõ eme le tén. 

A ki ál lí tá son részt ve võ ta -
nu ló ink név so ra: 

Czakó Lász ló 7.c, Czifra
Eri ka 7.b, Ko vács Ist ván
7.c, Ko vács Má ria 8.b,
Knipfel Ta más 5.a, Mravik
Dó ra 5.b, Nagy Fló ra 7.a,
Nagy Kla u dia 8.b, Var ga
Ale xand ra 5.b, Var ga
Krisz ti na 5.b,  Var ga Ró -
bert 8.

 -Nagy Györgyné-

Üvegfestõ kiállítás
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Au gusz tus vé gén tar tot ták
a szlo vá ki ai Fegyverneken 
a Fa lu na pot. Te le pü lé sünk 
is né pes kül dött ség gel
kép vi sel tet te ma gát a test -
vér te le pü lés ün ne pén.

Töb ben kö zü lünk nem is -
mer ték még a fa lut, ezért
ebéd után vé gig ka la u zol -
tak ben nün ket az ut cá kon.
Azok, aki ket már az is me -
rõ sök vár tak, szí ve sen be -
szél get tek ven dég lá tó ik-
kal.

A Fa lu nap a Ró mai Ka to li -
kus temp lom ban adott mû -
sor ral és hang ver sennyel
kez dõ dött. Meg ha tó volt
lát ni a szlo vák anya nyel vû, 

má sik fa lu ból át já ró plé bá -
nost, aki könnyek kö zött
fény ké pez ve pró bál ta
meg örö kí te ni az el szál ló
per ce ket. 

Dél után a sza bad té ri be -
mu ta tók so rá ban a Nõi Kar
és a Pe da gó gus Ci te ra ze -
ne kar mu tat ta be tu dá sát a
he lyi ek nek. A félezres la -
kos ság szám mel lett meg -
döb ben tõ mennyi sé gû és
mi nõ sé gû mû sort ad tak az
ott la kók.

Az es tet fer ge te ges bál
zár ta.

So ká ig em le get jük a szív -
me len ge tõ em lé ke ket.

-Tû he gyi Ju li an na-

Szlovákiai Falunap

2003 má ju sá ban egyik is me rõ söm -
mel vé let le nül érez tük meg a po zi tív
föld su gár zást egy Du nán-tú li me gye -
szék he lyünk avar ko ra be li kis ká pol -
ná já nak ol tá rá nál. Ké sõbb az
or szá gos hí rû – tápiószentmártoni-
At ti la dom bot, re fe ren ci a ként lá to gat -
tuk meg. Ak kor tá madt az az öt le tem, 
vagy ta lán- az igaz ság hoz hû en-pat -
tant ki az Is te ni szik ra, hogy az Al -
föld ön a kun vagy hun hal mok
kör nyé kén va jon érez he tõ-e vagy
mér he tõ-e az At ti la domb hoz ha son -
ló su gár zás? És ter mé sze te sen a kö -
vet ke zõ hét vé gén, jú ni us el sõ
hét vé gé jé nek szom bat dél után ján
meg érez tem a „Kál vá ri án” is azt az
össze nem té veszt he tõ, de az At ti la
dom bi hoz tel je sen ha son ló ér zést.

A po zi tív su gár zás jó té kony ha tá sú
az élõ szer ve zet re. Pó tol hat ja a hi -
ány zó rez gé se it sé rült au ránk nak.

A gyó gyí tás fó ku szá ba ke rül, hogy
az im mun rend sze rünk mû kö dé sé re
ki ha tás sal van han gu la tunk, lel ki éle -
tünk. Lel ki gát ja ink /pl. fé lel me ink/ át -
ala kul nak tes ti pa na szok ká, adott
ana tó mi ai te rü le te ket blok kol hat nak
lel ki té nye zõk, az az a meg szo kott

nor má lis ener gia áram lás kor lá to zó -
dik, le áll, ki ala kul a be teg ség tü ne te,
majd a be teg ség. Ha azon ban éj sza -
ka el len õr zöt ten jó  he lyen al -
szunk,és fel ke re sünk egy po zi tív
su gár zá sú he lyet, a po zi tív su gár zás
ha tá sá ra /Kál vá ria domb/ fo ko za to -
san vagy la vi na sze rû en ol dód hat nak 
és ol dód nak lel ki vagy a ne ga tív su -
gár zás ha tá sá ra ki ala kult
bioenergetikai gát ja ink, vissza tér a
nor má lis bio ener gi ai ál la pot, amely
meg szün te ti a be teg sé get és / vagy
an nak tü ne te it.

Po zi tív föld su gár zás kör ze té ben /pl.
Kál vá ria-dom bon/ tes tün kön me le -
ge dé se ket ész le lünk akár úgy is,
mint ami kor egy kád me leg víz be fo -
lya ma to san me rü lünk be le; elõ ször a 
tal pun kon azu tán a láb fe je in ken láb -
szá run kon stb. érez zük a ha tást.
Leg könnyeb ben azon ban, ha a te -
nye rünk kö zép pont já ra kon cent rál va 
érez zük meg elõ ször a me le gí tõ, ké -
sõbb a su gár zás csip ke dõ, de igen
kel le mes ér zé sét.

A su gár zás erõs sé ge jó kö ze lí tés sel
meg egye zik a tápiószentmártoni At -
ti la domb su gár zá si ér té ké vel, Ko -

vács And rás mé ré se sze rint, ha az
ilyen tí pu sú su gár zá so kat egy nyol -
cas ská lán mér jük, a Kál vá ria su gár -
zá sa 7-es erõs sé gû.

Úgy mint, ahogy a töb bi ma gyar or -
szá gi gyó gyí tó hely is él ,ez a
fegyverneki ku ri ó zum is el fog lal hat ja
he lyét a ma gyar köz tu dat ban!

Az csak egy na gyon op ti mis ta cél,
hogy a gyógy ul ni vá gyó kat a dom bot
és mû kö dé sét jól is me rõ, a fen ti ek kel 
tel je sen tisz tá ban lé võ hely be li ek fo -
gad ják, ka la u zol ják, ad ja nak ta ná -
csot, akár au ra mé rés sel is. Így
fel len dít he tik a he lyi fa lu tu riz must,
gyógy ulást ke res ve és ta lál va, mun -
kát, meg él he tést ad va szám ta lan he -
lyi la kos nak!

-Kivonatolva Nagy Gyu la írása alapján-

Gyógyító sugárzás a Kálvárián

A Szil vesz te ri mu lat ság idõ pont ját az ol va sók – ter mé -
sze te sen – nem a Hír mon dó ból tud ják meg. Azt vi szont
igen, hogy a de cem ber 31-én 19 óra kor a Mû ve lõ dé si
Ház ban kez dõ dõ ren dez vény re az elõ vé tel ben vett je -
gye ket 3.700,-Ft-ért de cem ber 20-ig ve he tik meg. A kö -
vet ke zõ nap tól már a késlekedve tervezõknek
7.200,-Ft-ba kerül.

-Tû he gyi Ju li an na-

Szilveszteri mulatság
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A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Köz gyû lés au gusz tu si 
ülé sé re - sza kít va a ha gyo má nyok kal - csak fegyverneki 
elõ adó kat hí vott meg. A mû sort az aláb bi le vél ben kö -
szön te meg a köz gyû lés el nö ke:

Ked ves Pol gár mes ter Úr!

A Me gyei köz gyû lés 2005. au gusz tus 19-i ün ne pi köz -
gyû lé sén fel lé põ fegyverneki mû vé sze ti cso por tok, il let -
ve Ko vács Nán dor vers mon dó köz re mû kö dé sét
kö szön jük.

A Pa csir ták Ci te ra ze ne kar (mû vé sze ti ve ze tõ: Kindert
Fe renc) a Fegyverneki Nõi kar (kar nagy: Ko vács Zol tán), 
a fegyverneki Annaházi Nép tánc cso port (mû vé sze ti ve -
ze tõ: Baunok Bé la) a Fegyverneken fo lyó gaz dag mû vé -
sze ti te vé keny ség rõl adott ke reszt met sze tet.
Pél da mu ta tó nak tart juk és kö szön jük, hogy Fegy ver nek
Nagy köz ség a kul tú ra tá mo ga tá sát szé les kö rû en fel vál -
lal ja.

A mû vé sze ti cso por tok te vé keny sé gé hez to váb bi si ke -
re ket és szép ered mé nye ket kí vá nunk.

Szol nok, 2005. au gusz tus 22.
Üd vöz let tel                              Tok ár Ist ván

A megyei ünnepség dísze



foly ta tás az el sõ oldalról

A ren de let 2§ (2) be kez dé se ki mond ja: „Fegy ver nek
Köz szol gá la tá ért Díj” ado má nyoz ha tó azok nak a sze -
mé lyek nek, akik Fegyverneken hosszú idõn át köz szol -
gá la ti al kal ma zot tak vol tak és köz éle ti te vé keny sé get
foly tat tak, to váb bá azok a sze mé lyek, akik az ön kor -
mány za ti fel ada tok vég re haj tá sá ban – nem mun ka vi -
szo nyuk ke re té ben – ki emel ke dõ en te vé keny ked tek.”

Kindert Fe renc 1937-ben Tiszaroffon szü le tett. A Jász -
be ré nyi Fel sõ fo kú Ta ní tó kép zõ ben ta ní tói, majd le ve le -
zõ ta go za ton rajz sza kos ál ta lá nos is ko lai ta ná ri
ok le ve let szer zett. 1962-tõl nyug ál lo mány ba vo nu lá sá ig
43 éven át ok tat ta a fegyverneki fi a ta lo kat az Or czy An na 
Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lá ban, vagy az in téz mény
va la me lyik jog elõd jé ben. A rajz és tech ni ka tan tár gyak
ok ta tá sa mel lett fon tos fel adat nak tar tot ta a ma gyar nép -
dal meg sze ret te té sét a ta nu lók kal. E te rü le ten egyik fon -
tos esz kö ze az Al föld ön nagy ha gyo má nyok kal
ren del ke zõ né pi hang szer, a ci te ra volt. Ci te ra ze ne kar ok 
ve ze té sé vel, ok ta tá sá val az 1960-as évek óta fog lal ko -
zott. Cso port jai rend sze re sen sze re pel nek a he lyi kul tu -
rá lis és más köz éle ti ren dez vé nye ken, de a me gye más
te le pü lé se i re is gyak ran be mu tat koz hat ta nít vá nya i val.
Az utób bi évek ben leg fel ké szül tebb ta nít vá nyai több or -
szá gos je len tõ sé gû ha gyo mány õr zõ fesz ti vá lon
(Túrkeve, Abasár, Szol nok, Fegy ver nek), va la mint több
al ka lom mal kül föld ön (Szlo vá kia, Ro má nia) is
felléphettek.

Kul tu rá lis te vé keny sé ge már rég óta túl nõtt az is ko la fa la -
in. A „Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let” ala pí tó tag ja ként
szer ve zi és ve ze ti a „Szapáry” nép dal kört, a „Pa csir ta”
ci te ra ze ne kart, va la mint az óvó nõk ci te ra ze ne ka rát.
Mint cso port ve ze tõ a hi va ta los mû vé sze ti mi nõ sí tést is
fel vál lal ja, cso port jai több ezüst és arany mi nõ sí tés sel is

ren del kez nek. A Jász-Kun Vi lág Gyer mek- és If jú sá gi
Mû vé sze ti ve tél ke dõ me gyei dön tõ jé be ta nít vá nyai több
al ka lom mal is ki emel ke dõ en szerepeltek.

Köz éle ti te vé keny sé ge is hosszú múlt ra te kint vissza.
1990 elõtt több cik lu son ke resz tül ta nács tag, vég re haj tó
bi zott sá gi tag volt. Az ön kor mány zat ok meg ala ku lá sa
óta te le pü lé sünk la kos sá ga min den vá lasz tá son bi zal -
mat sza va zott ne ki, el sõ cik lus ban az Ön kor mány za ti Bi -
zott sá got ve zet te, a má so dik ban al pol gár mes te ri
tiszt sé get töl tött be, a har ma dik ban az Ok ta tá si, Köz mû -
ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott ság el nö ke volt, je len leg
kép vi se lõ ként e bi zott ság tag ja. A Fegyverneki Hír mon -
dó lét re ho zá sá ban ki emel ke dõ sze re pet vál lalt, an nak
fõ szer kesz tõ je volt. A Pe da gó gu sok Szak szer ve zet ének 
pá lya fu tá sa kez de te óta tag ja, 1986-ban be vá lasz tot ták
a J-N-SZ Me gyei Szak szer ve zet In té zõ bi zott sá gá ba,
2003-ig több al ka lom mal is kong resszu si küldött volt.

Ki emel ke dõ te vé keny sé gé ért szá mos al ka lom mal ki tün -
tet ték. A „Fegyvernekért Díj” és a „Fegy ver nek Tu do má -
nyos és Kul tu rá lis Mun ká já ért Díj” mel lett a „J-N-SZ
Me gyei Köz mû ve lõ dé si Díj”, va la mint az „Eöt vös Jó zsef
Em lék érem” ezüst- és vas fo ko za tá nak is tu laj do no sa.

Pe da gó gus ként Mi nisz te ri Di csé re tet, Ki vá ló Mun ká ért
Ki tün te tést, Arany Ka ted ra Em lék pla ket tet és Pe da gó -
gus Szol gá la ti Em lék ér met ka pott.

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la szak kép -
zõ ta go za tá nak ki ala kí tá sá ban, fej lesz té sé ben je len tõs
sze re pet ját szott. A je lent ke zõ prob lé mák el le né re, fel is -
mer te a fel vál lalt fel adat fon tos sá gát te le pü lé sünk éle té -
ben, ta nár ként és kép vi se lõ ként pe dig fo lya ma to san
tá mo gat ta a ki tû zött cé lok el éré sét.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Fegyvernek Közszolgálatáért Díj

Re zes Er zsé bet patchwork 
mun ká it egy re töb ben is -
mer jük a te le pü lé sen. Eb -
ben az év ben má so dik
ki ál lí tá sát ad ta a mû ve lõ -
dé si ház ban, lát hat tuk már
több ször a Vi rág zó Ti sza
Nap ján. Akik kö ze lebb rõl
is me rik, tud ják, hogy eze -
ket a da ra bo kat va ló ban
hasz nál ja, hord ja is.

Több ször in dult a Jász-
Nagy kun-Szol nok Me gye
ama tõr mû vé sze i nek be -
mu tat ko zá si és zsû ri zé si
le he tõ sé get adó Amator
Artium ki ál lí tá son, ahol
2002-ben ní vó dí jat ka pott.

Ezt az ered mé nyét is mé -
tel te meg eb ben az év ben
is. Az ok tó be ri meg nyi tón
nagy öröm mel vet te át a ki -
tû nõ mun ká it di csé rõ ok le -
ve let.

A zsû ri zett mun kák egy hó -
na pig te kint he tõ ek meg a
mart fûi Mû ve lõ dé si Köz -
pont ki ál lí tá sán. A jó nak
ítél te ket és ter mé sze te sen
a ní vó dí ja sok mun ká it a ta -
vasszal or szá gos ki ál lí tás
ré sze ként Bu da pes ten is
be mu tat ják.

Gra tu lá lunk!

-Tûhegyi Ju li an na-

Ní vó díj a patchworkért

2005-ben a ha gyo má nyos Ad ven ti hang ver senyt a Re -
for má tus temp lom ban 2005. de cem ber 17-én 18 órá tól
tart juk.

Vár juk azo kat, akik örül ni tud nak a szép ze né nek, a gyö -
nyö rû em be ri hang nak, a ka rá csony nak.

-Tû he gyi Ju li an na-

Adventi hangverseny

A Ze ne Vi lág nap ja al kal -
má ból éven te egy szer ün -
ne pel ni gyûl nek össze a
Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei fel nõtt kó ru sok. Az
ün ne pi hang ver seny re ez -
út tal szep tem ber 24-én 16
órá tól Kis új szál lá son, a
Vá ros há za Dísz ter mé ben
ke rült sor. A Baldácsy Mû -
vé sze ti Egye sü let ke re te in
be lül mû kö dõ Nõi Kar is ré -
sze se volt en nek a fe lejt -
he tet len szom bat es té nek.
Leg na gyobb si ke rü ket
Gounod: Mise -Kirie és

Glória tételének elõadása
után aratták.
Fegy ver nek kép vi se le te a
hang ver seny má sik szá -
má ban, a 15. szü le tés nap -
ját ün nep lõ Jász-Nagy-
kun-Szol nok me gyei Kar -
nagy ok Ka ma ra kó ru sá ban 
is je len tõs volt. A 20 fõs
együt tes 3 tag ja kö tõ dik
mun ka he lyé vel, la ká sá val
köz sé günk höz. A Ze nei Vi -
lág nap mél tó ün nep lé sé -
hez a fegyvernekiek is
hozzátették a tudásukat.

-Tû he gyi Julianna-

Ünnepi hangverseny
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2005. szep tem ber 11-én ke rült sor a Sár szö gi Holt-Ti -
sza Sport hor gász Egye sü let ve gyes hal fo gó ver se nyé -
re. A ver seny szín he lye mond hat ni ha gyo má nyo san
Krupa Ist ván ma gán ta va. En ged jék meg, hogy egy pár
szó val jel le mez zem a hely színt, mi vel klasszi kus pél dá -
ja a ma gán tu laj don ban lé võ hor gász vi zek nek. Ren de -
zett, gon do san ápolt part, se hol egy sze mét,
hor gász nak még csak eszé be sem jut, hogy sze me tel -
jen, ugyan is a hely „szel le mi sé ge” ezt tilt ja.

Vissza tér ve a ver seny re, reg gel 700 - 800 kö zött meg tör -
tént a gyü le ke zõ, ahol az egye sü let ve ze tõ sé ge nagy
öröm mel ta pasz tal ta, hogy igen sok fi a tal ver seny zõ -
ter mé sze te sen szü lõi kí sé ret tel - kép vi sel te ti ma gát. 800

órá ig 25 ne ve zést ad tak le, és a szek tor he lyek el fog la lá -
sa után kez de tét vet te a ver seny. A „küz de lem” kis sé

egy han gú vá vált, mi vel tör pe har csák el söp rõ fö lénnyel
di a dal mas kod tak a hor gá szok fe lett. Azért akadt egy-két 
ér de kes, és re mény kel tõ fá rasz tás is. A ver seny nek
1100 óra kor kürt szó ve tett vé get, majd mér le ge lés és
ered mény hir de tés kö vet ke zett. A vég ered mény a kö vet -
ke zõ volt:

Gyer mek ka te gó ria:

1. Nyiszper Dá vid 1183 pont
2. Szatlóczki Mar tin 837 pont
3. La dá nyi Pé ter 634 pont

Fel nõt tek:

1. Czepán At ti la 1080 pont
2. Bog nár Mi hály 1052 pont
3. Pál Sán dor 533 pont

A ver seny leg na gyobb ha lát Nyiszper Már ton fog ta, aki
ezért ter mé sze te sen kü lön díj ban ré sze sült. Szin tén kü -
lön dí jat ka pott még a leg ki sebb ha lat ki fo gó Nida Bá lint,
és a ver seny leg idõ sebb részt ve võ je, Bog nár Mi hály is.
A díj ki osz tást egy íz le tes ebéd kö vet te, majd kö tet len
csa lá di as be szél ge tés sel zá rult a ren dez vény.

Ez úton sze ret ném min den szpon zo runk nak meg kö -
szön ni a ver seny hez va ló anya gi vagy er köl csi hoz zá já -
ru lá sát, úgy gon do lom ne mes cél ra for dí tot tuk
ado má nya i kat.
Zár szó ként sze ret ném Krupa Ist ván nak meg kö szön ni,
hogy ren del ke zé sünk re bo csá tot ta a hely színt, il let ve
tag sá gunk kal kö zöl ni: a mi egye sü le tünk igaz, va ló ban
kis lét szá mú, en nek el le né re ne ve zé si díj nél kül ol dot tuk 
meg a ver seny le bo nyo lí tá sát. Ve ze tõ sé günk úgy gon -
dol ja, ép pen elég anya gi te her ne he ze dik a hor gá szok
vál lá ra, a sa ját be fi ze tett pén zü ket költ sük a tag ság ra. 

-Bóta Ist ván-
-elnök-    

A Sárszögi Holt-Tisza
Sporthorgász Egyesület hírei

Ami kor a Hír mon dó
au gusz tu si szá má -
ban re kord lis tás
amúr fo gá sá ról szá -
mol tunk be, még
nem is gon dol tuk,
hogy ha ma ro san
má sik is kö ve ti. Hor -
gász tár sunk, Sá rán-
di Zol tán hor gá ra
szin tén a hár mas
holt ágon akadt egy
nagy hal. 25-30 per -
ces fá rasz tás után
egy 15,70 kg-os
amúrt hú zott ki. Gra -
tu lá lok a fo gás hoz,
és azt kí vá nom, hogy 
má sok is kö ves sék a
pél dá ját. 

Hor gász egye sü le -
tünk min den év ben ren dez ve tél ke dõt gye rek és if jú sá gi
hor gá szai szá má ra. Er re az idén szep tem ber ben ke rült
sor. A prog ram iránt nagy volt az ér dek lõ dés. Szép
szám mal je len tek meg ver seny zõk, akik TOTO for má já -
ban ad tak szá mot hor gász is me re tek bõl.

He lye zé sek:

1. Né meth Zsolt
2. Knipfel Ba lázs
3. Nagy Dá vid

Az el sõ há rom he lye zett hor gász bo tot és hor gász or sót
nyert, de min den
részt ve võ ka pott
egy kis aján dé kot.
A ve tél ke dõ meg -
ven dé ge lés sel zá -
rult.

Az õsz fo lya mán
át öb lí tés tör tént a
holt ága kon. En nek 
kö szön he tõ en
szép tisz ta a víz.
Kö szön jük a Pol gár mes te ri Hi va tal nak. Ok tó ber ele jén
35 q ho rog érett pon tyot te le pít a Ha lász Kft. a 2-es, 3-as, 
4-es és 5-ös holt ágak ba. No vem ber ele jén ugyan ezek -
be a vi zek be iva dék hal te le pí té sé re ke rül sor.

A hor gász en ge dé lyek áru sí tá sa be fe je zõ dött, de fo ga -
dó órát a szo kott idõ ben tar tunk. Új hor gász fil mek kel
vár juk az ér dek lõ dõ ket. Bár ki, bár mi lyen hor gá szat tal
kap cso la tos té má val meg ke res het ben nün ket.

Tá jé koz ta tom tag ja in kat, hogy a jö võ évi hor gász en ge -
dé lyek ára kb. 10 %-kal lesz ma ga sabb, mint az idei. A
tag díj ná lunk nem vál to zik. Elõ re lát ha tó lag de cem ber
vé gén már le het vál ta ni.

Az õszi rablóhalfogó ver se nyün ket ok tó ber 16-án tart -
juk. Az ered mé nyek rõl a Hír mon dó kö vet ke zõ szá má -
ban fo gunk be szá mol ni.

Ad dig is jó fo gást kí vá nok min den hor gász tár sam nak: 

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-        

A Fegyverneki 
Horgász Egyesület hírei
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Eladó reális áron
Fegyvernek mellett
a Holt-Tisza parton
3,3 ha szántó és 8 ha 

gyümölcsös. Érd.:
56/494-739, vagy

30/382-2697

Csa lá di ház
el adó Fegy ver nek
Fel sza ba du lás út

114. sz. alatt.
Érd.: 06-30/9680-331

Két üte mû, meg kí mélt 
ál la pot ban lé võ 

Wart burg 353 szgk.
ol csón el adó 

egy éves mû sza ki val.

Érd.:06-30-547-9185

Acél szer ke ze tû, egy
gépkocsiállásos 
pony va ga rázs 

el adó.

Érdeklõdni:
06-70-3151-068

Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, 
akik sze re tett ha lot tunk 

Bog nár Pál 
te me té sén résztvettek és 

fáj dal mun kat eny hí te ni igye kez tek.
Kö szö net tel

A Gyá szo ló Csa lád

EMLÉKEZÉS

„Te, aki annyi sze re tet ad tál,
Te, aki min dig 

mel let tünk áll tál, 
Te, aki so ha sem kér tél, 

csak ad tál,
El fe lej te ni Té ged 
so ha nem le het.

Te vol tál a jó ság és sze re tet, 
el vit ted a fényt, a me le get.

Csak egyet len su ga rat hagy tál,
az em lé ke det.”

Özv. Gál Istvánné
Szül.:Mol nár Ilo na

Ha lá lá nak el sõ év for du ló já ra

Családja

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki
mind azok nak a 

ro ko nok nak, ba rá tok nak,
szom szé dok nak, mun ka -
tár sak nak, akik sze re tett

ha lot tunk 
özv. Cson tos Imréné 

te me té sén Kar ca gon (még 
a a tá vol ság el le né re is)

részt vet tek, 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.

Vargáné Ibo lya és Csa lád ja

Kissné Kovács Mária szakoktató 
(ATI Kft. Autós Iskola) folyamatosan szervez személygépkocsi 

és motorkerékpár vezetõi tanfolyamot. 
Részletfizetési és

adó-visszaigénylési lehetõség
(tandíj+ vizsgadíj 30%-a). OKÉV
sz.:16-0110-04. Jelentkezni lehet:

06-30/505-3158. 
Az oktatás Fegyverneken a

Mûvelõdési Házban történik.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunkat

Csõke Ferencet
utol só út já ra el kí sér ték, 

sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek, gyá szunk ban osz toz tak.
A Gyászoló Család

4 ha föld el adó
a nagy kö rûi
kövesút és a
Holt-Ti sza

mellett.
Érd.: 06-30/4257-756.

2005. október 20. Fegyverneki Hírmondó 11. oldal



Öt let gaz da és szer ve zõ:

Buk ta Jánosné

Úti tár sak:

föld raj zi el osz lás sze rint-
Fegy ver nek, Ör mé nyes,
Me zõ túr, Szol nok, Hódme- 
zövásárhely, He ves la ko -
sai 32 fõ.

Uticél:

Tordai-hasadék - Ma ros -
vá sár hely - Gyil kos-tó - Bé -
kás-szo ros - Parajd Szová- 
ta - Korond - Nagy vá rad és
ami még be le fért.

Szál lás, el lá tás:

Buchin te tõn 1287m ma ga -
san er dõ kö ze pén fa há -
zak ban, el lá tás he lyi
le he tõ sé gek fi gye lem be
vé te lé vel a he lyi spe ci a li tá -
sok kal ki egé szít ve, úgy -
mint kö mé nyes pá lin ka,
or da sajt, áfo nya li kõr,

Em be rek, Tá jak: 

CSODÁLATOSAK,
EGYSZERÛEK, a táj le ír -
ha tat lan, ter mé sze ti lát ni -
va lók te mér dek sokaságá
val meg ál dott te rü let.

Fel is me rés:

Ezt min den ki nek lát ni kell!

Kü lön prog ram : 

Madéfalva - 1764-ben a
csá szá ri had se reg két száz 
madéfalvi szé kelyt gyil kolt
le egyet len éj sza ka alatt-.
Az 1905-ben a -székely
-áldozatok tisz te le té re
emelt em lék mû nél ko szo -
rú zás sal és a Ma gyar Him -
nusz el ének lé sé vel emlé- 
keztünk.

Bú csú est:

Ha gyo má nyos tá bor tûz,
sü tö ge tés kós tol ga tás és
az est fény pont ja ként a tár -
sa ság asszony és fér fi kó -
ru sá nak be mu tat ko zá sa a
„ZENEI” igaz ga tó ve zény -
le té vel.

Utó zön ge:

A bú csú zók utol só mon da -
ta  - jó volt együtt és fel tét -
len ér te sít se tek, ha új ra
szer vez tek kö zös uta zást-.

Ez úton is sze ret ném meg -
kö szön ni min den egyes
részt ve võ ne vé ben Buk ta
Jánosné ki tar tó szer ve zõ
mun ká ját, mellyel lét re jö -
he tett ezen uta zás.

-N.J. -

Egy Székelyföldi körutazás
margójára

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:  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 le ad ni lap zár tá ig. 

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 cím rõl.

Szep tem ber 17-én szom -
ba ton 50 fõs kül dött ség járt 
Fegyverneken,  Ausztri-
ából, Zurndorfból.

A kap cso lat kez det ben a
Fegyverneken mû kö dõ
Kun ha lom Agrária Kft-vel
kez dõ dött. A cég ügy ve ze -
tõi, Nora és Frank Hornich
ta lál tak kap cso la tot az
oszt rák te le pü lés sel. Ta -
vasszal en nek az is me ret -
ség nek a nyo mán kap tak a 
zurndorfi tûz ol tók tól egy
ma na gyon jól mû kö dõ tûz -
ol tó au tót.

A cso por tot Werner
Falb-Meixner, pol gár mes -
ter ve zet te. Õ vet te át
Huber Fe renc fegyverneki
pol gár mes ter tõl a test vér-
te le pü lé si szer zõ dés alá írt
pél dá nyát. Zurndorfban e
szer zõ dést már ko ráb ban
el fo gad ták. 

A Sport te le pen a he lyi
Baldácsy Mû vé sze ti Egye -
sü let kul tu rá lis mû so rát te -
kin tet ték meg. Ugyan itt
tûz ol tó be mu ta tó ban is
részt vet tek a Kis új szál lá si
Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü -
let tel és a zurndorfi se gít -
ség gel ala pí tott üze mi
tûz ol tó ság gal együtt.

Egy sport te le pen ter mé -
sze te sen a lab da rú gás
sem ma rad ha tott el. A két
te le pü lés ama tõr fo cis tái
mér ték össze tu dá su kat. A
csa pa tok ban a pol gár mes -
te rek is részt vet tek. Ter -
mé sze te sen a kon tak tust
kez de mé nye zõk cé gét és
Fegy ver nek lát ni va ló it is
meg néz ték a ven dé gek. 

A ven dé gek ér ke zé se al -
kal má ból a Ti sza men ti
Fegyvernekre lá to ga tott
Bungyi And rás pol gár mes -
ter és De ák Ti bor al pol gár -
mes ter is a szlo vá ki ai
Fegyvernekrõl. A szom ba ti 
ta lál ko zó re mél he tõ leg
hosszú ba rát sá got ala poz
meg

-Tûhegyi Ju li an na-

Látogatók Zurndorfból

Ez úton is kö szön jük Önök nek a sze mé lyi jö ve de lem adó juk -
ból jut ta tott fo rin to kat a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár dol go -
zói és hasz ná lói ne vé ben.

Az 2003. évi adó ból 2004-ben ka pott 155.153,-Ft -ot a mû -
ve lõ dé si ház tech ni kai el lá tá sá ra for dí tot tuk.  Az ada ko zók
se gít sé gét kö szön jük. 

Az 2004. évi adók 1%-aként be folyt összeg 136.465,-Ft.
Szán dé ka ink sze rint a mû ve lõ dé si ház tech ni kai el lá tá sá -
nak fej lesz té sé re fog juk ezt is fel hasz nál ni.

-Tû he gyi Ju li an na-

Köszönjük az 1%-ot
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