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A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la 5. osz tá lyos ta nu lói
feb ru ár ele je óta szor gal -
ma san ké szül tek a mű sor -
ra. 21 ta nu ló be vo ná sá val
si ke rült szín vo na las mű sort 
össze ál lí ta ni. Már ci us
14-én is ko lai rendezvény
ke re té ben mu tat tuk be elő -
ször tu dá sun kat, majd más -
nap a település 1848-49-es 
em lék mű ve előtt. Fel ele ve -
ní tet tük hő se ink tet te it: sza -

val tuk a Nem ze ti dalt és
har sog tuk a 12 pon tot.
„Min den ki em lé ke zett” Pe -
tő fi re, Kos suth ra, Szé che -
nyi re és Landerer nyom-
dájához is el ju tot tunk. Az
idő já rás ne künk ked ve -
zett, nem esett az eső
Kos suth La jos ka lap já ra.
Min den sze rep lő gyer -
mek nek és se gí tő ne ve lő -
nek köszönjük!

-Csör gő Hen ri et ta-

1848. március 15-re emlékeztünk
Im már ti zen ha to dik al ka lom -
mal ren dez te meg az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la és a Mű ve lő dé si
Ház és Könyv tár kö zös már -
ci us 15-i ta vasz kö szön tő
mű so rát. A fel lé pé se ket
hosszú, gon dos mun ka
előz te meg, s az ered mény
egy tar tal mas, ma gas szín -
vo na lú elő adás lett.

Az es te rend ha gyó an kez -
dő dött, hi szen a szo ká sos

iro dal mi szín pa di elő adás
he lyett az al sós dal kör kö -
szön töt te Huberné Do-
roszlai Éva ta ní tó nőt Pe da -
gó gus Szol gá la ti Em lék -
érem mel tör tént kitün-
tetése al kal má ból. Ez után
az al só és fel ső ta go za tos
ta nu lók for ma bon tó elő -
adás sal em lé kez tek meg a 
már ci us 15-i tör té ne lem -
for má ló ese mé nyek ről. 

Foly ta tás a 11. oldalon

"Tavasz 2006"

Tisz telt  Fegyverneki In gat -
lan tu laj do nos!

Mint ar ról bi zo nyá ra Ön is
tu do mást szer zett, te le pü -
lé sün kön szenny víz csa tor -
na-be ru há zás elő ké szí té se 
fo lyik. A víz jo gi en ge dé lyes
ter vek el ké szül tek.

A pá lyá za ti tá mo ga tás
meg szer zé se után az Ön -
kor mány zat azon nal sze -
ret né in dí ta ni a be ru há zást.

Ah hoz, hogy a pá lyá za ti tá -
mo ga tás el nye ré sé re mi nél
na gyobb esé lyünk le gyen,
il let ve hi telt ér dem lő en tud -
juk biz to sí ta ni a la kos sá gi
ön erőt, el ke rül he tet len a la -
kos ság anya gi szerepvál-
lalása is ezért szük sé ges
egy előtakarékosság el kez -
dé se.

Ön kor mány za ti tes tü le ti ha -
tá ro za tunk ér tel mé ben an -
nak ér de ké ben, hogy az
ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás
mér té két csök kent sük, ki -
hasz ná lunk egy ál la mi lag
tá mo ga tott meg ta ka rí tá si
le he tő sé get, a la kás-ta ka -
rék pénz tá ri szer ző dést.

Ez a szer ző dés egy olyan
ön kén tes „be tét szám la”,
amely ben a be fi ze tett ösz-
szeg re 30+1,5%-os ál la mi
tá mo ga tás jár. Ez a tá mo -
ga tá si for ma nagy ban csök -
ken ti a szük sé ges befi-
zetést, és le he tő ség van a
la kos sá gi hoz zá já ru lás
rész le tek ben tör té nő meg fi -
ze té sé re anél kül, hogy a la -
kos nak hi telt kel le ne fel-
ven nie va la mely bank tól.
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A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép vi se lő-tes tü -
let egy so ros és egy so ron kí vü li ülést tar tott. A ho zott dön -
té sek ről az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

Feb ru ár 23-i ülé sen:

• A tes tü let mó do sí tot ta az ön kor mány zat 2005. évi költ -
ség ve tés ét. 

• Mó do sí tot ta a 2006. évi terv kon cep ci ót.

• Jó vá hagy ta az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve tés ét.

• A fo lyé kony hul la dék-gaz dál ko dás ról szó ló ren de let
mó do sí tá sa a szenny víz szip pan tást vég ző vál lal ko zó -
kat érin tet te az zal, hogy a le ürí té si díj 100.- Ft/m3-ről
220.- Ft/m3 emel ke dett áp ri lis 1-től. 

• Meg vá lasz tot ta a tes tü let a sza va zat szám lá ló bi zott sá -
go kat.

• A Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár igaz ga tó já nak 5 éves
meg bí za tá sa (ki ne ve zé se) le jár, a tes tü let újabb 5 év re
ki ír ta a pá lyá za tot. 

• Jó vá hagy ta a Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár 2006. évi
mun ka terv ét. 

• A Köz sé gi Könyv tár nyit va tar tá si ide jét mó do sí tot ta, a
Szapárfalui Klub könyv tár nyitvatartását meg szün tet te
a tes tü let. 

• A hal gaz dál ko dá si terv és hor gász rend jó vá ha gyá sá ról 
szó ló ha tá ro zat mó do sí tá sa ként a tes tü let brut tó 100.-
Ft/db össze gű ér té ke sí té si ju ta lé kot ha tá ro zott meg az
áru sí tók ré szé re a he ti te rü le ti en ge dé lyek és na pi je -
gyek el adá sá ért.

• A Fegyverneki Hor gász Egye sü let nek  - ké rel mé re -
bér le ti díj költ sé ge i hez tör té nő hoz zá já ru lás cí mén
50.000.- Ft-ot ha gyott jó vá. 

• Kö te le zett sé get vál lalt a tes tü let, hogy a 2006. évi költ -
ség ve tés ter hé re, fo lyó szám la hi tel ből a kétpói hul la -

dék le ra kó Fegyverneket érin tő 18.106.760.- Ft. ön részt 
meg fi ze ti. 

• Nem ér tett egyet a kép vi se lő tes tü let Tiszabő Köz sé gi
Ön kor mány zat azon ké ré sé vel, hogy az össze vont or -
vo si ügye let Tiszabőre is ki ter jed jen. 

• A tan kö te le sek ál ta lá nos is ko lá ba tör té nő be íra tá sá nak 
idő pont ját 2006. áp ri lis 3. és áp ri lis 28. kö zöt ti idő ben
ha tá roz ta meg a tes tü let. 

Már ci us 9-i so ron kí vü li ülé sen:

• Több vis-maior pá lyá zat be adá sá ról dön tött a tes tü let
bel víz vé de ke zé si fel ada tok hoz, bel víz há ló zat ter ve zé -
sé nek költ sé ge i hez.

• A sport pá lya öl tö ző és ke rí tés fel újí tá sá ra a Nem ze ti
Sport hi va tal ál tal meg hir de tett pá lyá zat be adá sá val
egyet ér tett a kép vi se lő tes tü let. 

• A Kun Far kas úton köz vi lá gí tás ki épí té sét vál lal ta az
ön kor mány zat.

-Buzás Istvánné-
-jegy ző-     

Ön kor mány za ti ren de le tek

• 6/2006.(II.2.) önk.rend. a fog lal koz ta tást elő se gí tő tá -
mo ga tás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

• 7/2006.(II.24.) önk.rend. az ön kor mány zat 2005. évi
költ ség ve tés ének mó do sí tá sa.

• 8/2006.(II.24.) önk.rend. az ön kor mány zat 2006. évi
költ ség ve té se.

• 9/2006.(II.24.) önk.rend. a fo lyé kony hul la dék-gaz dál -
ko dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

-Buzás Istvánné-
-jegy ző-     

Képviselő-testület hírei
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Folytatás az első oldalról

Mindezeket fi gye lem be vé ve le he tő -
ség – és szük ség – van a hoz zá já ru -
lást 1.482 Ft-os ha vi rész le tek ben
meg fi zet ni, 93 hó na pon ke resz tül. Ez
össze sen 137.826 Ft-ba ke rül az in -
gat lan tu laj do no sok nak, amely ből a
262/2004. (IX.23.) kor mány ren de let
sze rin ti jo go sul tak nak max.: 150.000
Ft max.: 25%-a köz mű fej lesz té si tá -
mo ga tás cí mén vissza igé nyel he tő. 

(Jo go sul tak: az öreg sé gi tel jes nyug -
díj leg ki sebb össze gé nek két sze re sét 
meg nem ha la dó nyu gel lá tás ban ré -
sze sü lők, idős ko rú ak já ra dé ká ban ré -

sze sü lők, rend sze res szo ci á lis se -
gély ben ré sze sü lők, nor ma tív la kás-
fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lők, 
rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga -
tás ban-sa ját vagy gyer me ke jo -
gán-ré sze sü lők. A vissza igény lés
jegy zői kom pe ten cia). 

A be fi ze té se ket – mint hogy nem kell
hi telt fel ven ni – ka mat nem ter he li, az
összeg a 93 hó nap alatt vál to zat lan
ma rad.

A szer ző dé sek meg kö té sé vel meg bí -
zott N-Ale xan der Kft. mun ka tár sai ön -
kor mány za ti meg bí zás sal és ut ca-
bi zal mi ak kí sé re té ben 2006. áp ri lis

29-én és 30-án fog ják fel ke res ni
Önö ket la ká su kon, a szük sé ges pa -
pír mun ka el vég zé se vé gett.

Csak a fen ti ek sze rint meg kö tött szer -
ző dé sek re kap hi telt az ön kor mány -
zat.

A szer ve zés előtt vár ha tó an 2006. áp -
ri lis 25-én 18.00-kor a Szapárfalui
Klub könyv tár ban, áp ri lis 26-án 1800

-kor a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá -
ban és a Mű ve lő dé si Ház ban a té má -
val kap cso lat ban la kos sá gi fó ru mo kat 
is tar tunk.

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Szennyvízcsatorna kiépítéséről

2006. már ci us 2-án az Or vo si Ren de lő ben
szer ve zett vér adá son 76 fő vett részt, eb ből 3
fő nél saj nos va la mi lyen be teg sé get ál la pí tot -
tak meg, így ők nem ad hat tak vért. A vér adók
kö zött nyol can vol tak akik el ső al ka lom mal

ad tak gyó gyí tá si cél ra vért. Össze sen 32,8 li ter 
gyűlt össze. A be te gek ne vé ben kö szö ne tet
mon dunk a vér adók nak, a lel kes szer ve zők -
nek és le bo nyo lí tók nak.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Vér adás 



2006. év ele jén 3 la kos sá gi fó ru mot
tar tott a kép vi se lő-tes tü let. Té ma: a
szenny víz há ló zat-épí tés; a sze lek tív- 
hul la dék gyűj tés, ká bel te le ví zi ós há -
ló zat épí tés és a 4. sz. fő út el ke rü lő
sza ka szá nak épí té se volt. 

A szenny víz há ló zat épí té sé nek elő -
ké szí té se meg kez dő dött, je len leg a
ki vi te li terv ké szí té se fo lyik. Ez zel le -
he tő vé vá lik, hogy az ön kor mány zat
2007-től 90 %-os köz pon ti for rás ra
pá lyáz zon. Ez azt je len ti, hogy kb.
270-300 mil lió Ft-ot kell a la ko sok nak
és az ön kor mány zat nak biz to sí ta ni a
szenny víz há ló zat épí té sé re, mellyel
a te le pü lés ké sőbb meg ha tá ro zott ré -
sze in – re mé nye ink sze rint 80-90
%-án – meg épül het a há ló zat, il let ve
az eh hez szük sé ges szenny víz tisz tí -
tó is. A ve ze ték kel a nem ön kor mány -
za ti tu laj do nú in gat la nok ra (más
köz mű ve ze ték hez ha son ló an) 1
m-re kell be áll ni. 

A la kos sá gi ön erőt két mó don le het
biz to sí ta ni: 93 hó na pos 1.480.- Ft/hó
la kás kassza meg fi ze té sé vel, il let ve
egy sze ri be fi ze tés sel, mely ről a kép -
vi se lő tes tü let a már ci us 30-i ülé sen
dönt. (lap zár ta után)

A la kás kassza szer ző dé sek meg kö -
té sé re az N-Ale xan der Biz to sí tá si Al -
kusz Kft. mun ka tár sai, pol gár mes te ri
meg ha tal ma zás sal ke re sik fel a la ko -
so kat áp ri lis 29-én és 30-án.
Utcabizalmiakat ké rünk fel, hogy ka -
la u zol ják a biz to sí tá si al kusz mun ka -
tár sa it.

Ké rünk min den kit, hogy e té má ban
igye kez zen mi nél több in for má ci ót
sze rez ni a Hír mon dó ban meg je lent
tá jé koz ta tás ból, ut ca bi zal mi tól és a
Pol gár mes te ri Hi va tal mun ka tár sa i -
tól.

A be ru há zás tény le ges meg kez dé sé -
nek idő pont ja 2009-2012 kö zött vár -
ha tó. 

Már több ször ad tunk tá jé koz ta tást a
Szol nok tér sé gi szi lárd hul la dék gyűj -
tés ről. A kétpói te lep meg épült, de a
ki vi te le zés után saj nos vi ta tá madt a
be ru há zó és a ki vi te le ző kö zött, ezért
a szál lí tás vál to zat la nul a meg lé vő
sze mét te le pünk re tör té nik. Ez nem
érin ti a ked vez mé nye zett szál lí tá si
dí jat, mi vel a sze mét te lep ren de zé sé -
nek költ sé ge és a kétpói el he lye zés
dí ja azo nos össze gű (éven te 4-5 al -
ka lom mal kell a te le pet ren dez ni).

Eb ben az év ben el in dult a sze lek tív
hul la dék gyűj tés is. Mint er ről már ko -
ráb ban ön kor mány za ti ren de let ben
tá jé koz ta tást ad tunk, a te le pü lés 8
pont ján van ilyen hely ki je löl ve, mely -
ből 4 hely re már tud tuk biz to sí ta ni a

gyűjtőedényzetet, a töb bi hely re még
nem kap tuk meg a tar tá lyo kat. 

Az el ső ta pasz ta la tok ked ve ző ek vol -
tak, saj nos ma egy re töb ben nem a
cél nak meg fe le lő en hasz nál ják a
sze lek tív gyűj tés re ki he lye zett tar tá -
lyo kat. Kér jük, hogy se gít sék a Pol -
gár mes te ri Hi va tal mun ká ját az zal,
hogy fi gyel mez te tik azo kat, akik a
sze lek tív hul la dék gyűj tés sza bá lya it
meg sér tik és er ről jel zés sel él je nek a
hi va tal fe lé. 

A 4. sz. fő út for gal má ban ez év vé gé -
re je len tős ja vu lás vár ha tó, mi vel ok -
tó ber 31-ig el kell ké szül ni a Bartai
el ága zás tól a te le pü lé sünk ha tá rá ig a 
négy sá vos út nak. Ez zel Tö rök-
szentmiklós -Szolnok lé nye ge sen rö -
vi debb idő alatt ér he tő el köz úton, és
je len tő sen ja vul ni fog a 4. sz. fő út ál -
la ga is.

El ső sor ban a szapárfalui te le pü lés -
rész la kó it érin ti, hogy fo lya mat ban
van a szapárfalui te le pü lés részt el ke -
rü lő sza kasz (126-131 km kö zött) ter -
ve zé se. Ed di gi in for má ci ók sze rint,
en nek a sza kasz nak az épí té se
2007-2008-ban vár ha tó. Ez zel az el -
ke rü lő sza kasszal je len tős for ga lom-
és zaj csök ke nés fog be kö vet kez ni,
mely már rég óta nagy gon dot je lent
az Ady E. úton la kók nak, il let ve azok -
nak, akik sze ret né nek a 4. sz. fő úton
biz ton sá go san át ha lad ni. 

Az el ke rü lő sza ka szon, az őrményesi 
út nál a Schwarcz mag tár kö ze lé ben
lesz egy kör for ga lom, így a ben zin -
kút nál lé vő cso mó pont – ahol több
bal eset volt már – szin tén biz ton sá -
go sab bá vá lik. 

So kak kí ván sá ga vá lik va ló ra eb ben
az év ben az zal, hogy re mé nye ink
sze rint a III. ne gyed év vé gé re el ké -
szül a te le pü lé sen a ma gán be fek te -
tők ál tal épü lő ká beltelevíziós
há ló zat. A há ló zat épí té sét a
Rubicom Kft. ma ga fi nan szí roz za, la -
kos sá gi hoz zá já ru lást csak ak kor kér, 
ami kor va la ki meg ren de li a szol gál ta -
tást. A pon tos összeg ről még nincs
in for má ci ónk. A tár sa ság ar ról tá jé -
koz ta tott ben nün ket, hogy pá lyá za tot
ad nak be an nak ér de ké ben, hogy a
la kos sá gi be fi ze tés mi nél ki sebb
össze gű le gyen. Ez is az egyik oka
an nak, hogy – a ko ráb bi ter vek kel el -
len tét ben - ké sőbb kez dik a be ru há -
zást. 

A szol gál ta tá sok ra kü lön bö ző cso -
ma go kat ajánl, er ről a ké sőb bi ek ben
ad nak rész le te sebb tá jé koz ta tást. 

Je len leg a há ló zat épí té sé nek ter ve -
zé se van fo lya mat ban, az ön kor -
mány zat min den szük sé ges en-

gedélyt ki adott. Kb. áp ri lis-má jus ban
lesz meg a ki vi te le zé si en ge dély. A
ve ze té ket a vil lany osz lop okon, in do -
kolt eset ben (tra fó nál) a föld ben ve -
ze tik el. 

A 2005. és 2006. évi köz meg hall ga -
tá sok ról adott tá jé koz ta tást is úgy kel -
lett zár nunk, hogy saj nos a
köz meg hall ga tás, la kos sá gi fó rum
csak a szapárfalui te le pü lés ré szen
tu dott ér dem ben le zaj la ni. A Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban és a Mű -
ve lő dé si Ház ban szán dé ko san olyan
té má kat ve tet tek fel, me lyek mi att a
részt ve vők nek nem tud tunk kel lő tá -
jé koz ta tást ad ni a na pi ren den sze re -
pelt té mák ról. Is mét fel szín re hoz ták
az ön kor mány zat gaz dál ko dá sát,
mely vé le mé nyük sze rint hely te len
irány ba megy.

Már több ször le ír tam, szó ban is tá jé -
koz tat tam a la ko so kat, hogy az ön -
kor mány zat je len le gi köz pon ti
fi nan szí ro zás mel lett csak ak kor tud
ered mé nye sen mű köd ni, ha sa ját be -
vé te le van. Eb ből kö vet ke ző en, mi nél 
több a sa ját be vé te le, an nál na gyobb
a moz gás te re. 

Más te le pü lé sek kel szem ben, mi
még ma is szám ta lan olyan szol gál ta -
tást tu dunk biz to sí ta ni, amit más ön -
kor mány zat már nem. Mű köd nek a
szak kö rök, van fej lesz tő pe da gó gus,
lo go pé dus, a Gon do zá si Köz pont ban 
pszi cho ló gus. Olyan, nem kis pénzt
igény lő, szin te az egész fa lut meg -
moz ga tó ren dez vé nye ket tu dunk tar -
ta ni, mint pl. a Ma já lis, Fa lu nap.

Sa ját be vé te le ink te szik le he tő vé,
hogy az ön kor mány zat va gyo na fo -
lya ma to san gya rap szik, va gyon el -
adás ra nem kény sze rül tünk. 

Azt is tu do má sul kell ven ni, hogy az
ön kor mány zat mű kö dé se je len tő sen
ki hat a te le pü lés min den nap ja i ra,
ezek kö zül is az egyik leg fon to sabb,
hogy mennyit ér az em be rek nek a
leg fon to sabb va gyo na, a ház in gat la -
na. Hogy mennyit ér egy in gat lan, az
at tól is függ, hogy mennyi re von zó
egy te le pü lés, nő vagy csök ken az in -
gat lan ke res let? Eh hez az is kell,
hogy a la ko sok is fi gyel jék kör nye ze -
tü ket, is mer jék az ön kor mány zat mű -
kö dé sét és ve gye nek részt a
köz élet ben. 

Vé ge ze tül sze ret ném meg kö szön ni
mind azok ak tív se gít sé gét, akik köz -
vet le nül vagy köz vet ve kör nye ze tük,
in gat la nuk rend be té te lé vel, gon do zá -
sá val hoz zá já rul nak a te le pü lés
szeb bé-, lak ha tób bá té te lé hez. 

-Huber Ferenc-
-polgármester-

Tájékoztatás a 2006-os közmeghallgatásokról
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Kép vi se lő-tes -
tü let 2006. februári ülésén megválasztotta a
szavazatszámláló bizottságokat. A bizottságok még ki
fognak egészülni  az országgyűlési képviselőjelöltek által
delegált személyekkel, akik a Hírmondó lapzártáig még
nem ismertek.

A Helyi Választási Iroda tagjait és a szavazatszámláló
bizottságok összetételét, a szavazóhelyiségek címét a
következőkben közöljük:

Helyi Választási Iroda

Vezetője: Buzás Istvánné

Tagjai:

1./ Ma gyar Me lin da

2./ Gö rög Gáborné

3./ Mik ló si Jánosné

4./ Tukarcs Be á ta

5./ Ko vács Ti bor

Szavazatszámláló bizottságok:

1. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Felszabadulás út 184. 

1./ Fa ze kas And rás tag Fel sza ba du lás út 178/a. 

2./ Leblanc Lajosné tag Marx K. út 2/b. 

3./ Sza bó Lász ló tag Dó zsa Gy. út 45. 

4./ Vizi Sándorné pót tag Dam ja nich út 144. 

5./ Kiss Be at rix pót tag Dam ja nich út 119. 

2. sz. szavazókör: ORCZY ANNA ÁLT. ISK. ÉS
SZAKISKOLA Dózsa Gy. út 2. 

1./ Barta Józsefné tag Dó zsa Gy. út 64. 

2./ Csécsei Kál mán tag Bajcsy-Zs. út 20/a. 

3./ Böheim Józsefné tag Ba csó B. út 7. 

4./ Czimmermann György pót tag Fel sza ba du lás út 207/a.

5./ Ré ti Lajosné pót tag Fel sza ba du lás út 61. 

3. sz. szavazókör: SÁRGA ISKOLA 
Felszabadulás út 133. 

1./ Lip csei An na má ria tag Bajcsy-Zs. út 6. 

2./ Bu dai An tal tag Tán csics út 89/b. 

3./ Nida Mik lós Endréné tag Tán csics út 134/a. 

4./ Tóth Já nos pót tag Háy M. út 42. 

5./ Kocsmár Er zsé bet pót tag Fel sza ba du lás út 232.

4. sz. szavazókör: ÉTTEREM Hunyadi J. út 1. 

1./ Ko vács Józsefné tag En gels út 1/a. 

2./ Kókai Sándorné tag Bar tók B. út 2/a. 

3./ Daku Mi hály tag Marx K. út 2/a. 

4./ Mé szá ros Il di kó pót tag Hárs fa út 7/c. 

5./ Barta Jó zsef pót tag Dó zsa Gy. út 64. 

6./ Cseh Imréné pót tag Hu nya di út 5/c.

5. sz. szavazókör: ÚJTELEPI ÓVODA 
Felszabadulás út 88. 

1./ Bog nár Béláné tag Dam ja nich út 61. 

2./ Ternák Lászlóné tag Fő út 44. 

3./ Susz ter Zsig mond tag Fel sza ba du lás út 43/a. 

4./ Mácsárné Lőkös Éva pót tag Bocs kai út 56. 

5./ Kun Lászlóné pót tag Hárs fa út 1/c. 

6./ Czikk Károlyné pót tag Hárs fa út 1/d.

6. sz. szavazókör: MÓRA FERENC ÁLT. ISK.
Felszabadulás út 31. 

1./ Há zi And rás tag Kos suth L. út 16/a. 

2./ Szentpéteri Tiborné tag Gyóni G. út 27. 

3./ Bog nár Mihályné tag Szán tó K. J. út 3/b. 

4./ Iványi Györgyné pót tag Csil lag út 19/b. 

5./ Schultz Ferencné pót tag Sallai út 2/b.

7. sz. szavazókör: IDŐSEK KLUBJA Ady E. út 42. 

1./ Sza bó Kár oly tag Mar ti no vics út 71. 

2./ Csejtey Lászlóné tag Vö rös Csil lag út 2. 

3./ Csőke Jó zsef tag Fő út 10. 

4./ Lip csei Jánosné pót tag Me ző I. út 2/a. 

5./ Gácsi Zoltánné pót tag Ady E. út 30/a. 

-Polgármesteri Hivatal-

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

A vá lasz tás sal kap cso la to san a hir -
det mé nyek el he lye zé sé ről és el tá vo lí -
tá sá ról szó ló 51/2005. (XII.1.) sz.
ön kor mány za ti ren de let ben fog lal tak
sze rint – össz hang ban a vá lasz tá si
el já rás ról szó ló tör vénnyel - a vá lasz -
tá si pla ká tok el he lye zés re az aláb bi
sza bá lyok vo nat koz nak:

Épü let fa lá ra, ke rí tés re vá lasz tá si pla -
ká tot el he lyez ni ki zá ró lag a tu laj do -
nos, a bér lő il le tő leg – ál la mi vagy
ön kor mány za ti tu laj don ban lé vő in -
gat lan ese tén – a va gyon ke ze lői jog
gya kor ló já nak hoz zá já ru lá sá val le het.

Ti los vá lasz tá si pla kát el he lye zé se az 
ál la mi vagy ön kor mány za ti ha tó ság
el he lye zé sé re szol gá ló épü le ten vagy 
azon be lül, köz épü le te ken, mű em lé ki
vagy mű em lék jel le gű épü le te ken, he -

lyi ér ték vé de lem alatt ál ló épü le te ken, 
to váb bá köz té ri szob ro kon, em lék mű -
ve ken, vil lany osz lop okon, te le fon fül -
ké ken, te le fon ve ze té kek mű tár gya in,
busz vá rók ban. 

A vá lasz tá si kam pányt szol gá ló önál -
ló hir de tő be ren de zé sek el he lye zé sé -
re a köz te rü let hasz ná lat ról szó ló
jog sza bá lyo kat kell al kal maz ni. 

A vá lasz tá si pla ká to kat úgy kell el he -
lyez ni, hogy az ne fed je más je lölt
vagy je lö lő szer ve zet pla kát ját és kár -
oko zás nél kül el tá vo lít ha tó le gyen. 

Aki ezen elő írá so kat meg sze gi, sza -
bály sér tést kö vet el és 30.000 Ft-ig
ter je dő pénz bír ság gal sújt ha tó.

A vá lasz tá si pla ká tok köz vi lá gí tá si
osz lo po kon tör té nő ki he lye zé sé vel

kap cso lat ban az aláb bi ak ra hív juk fel
a fi gyel met:

Az E.ON Ti szán tú li Áram szol gál ta tó
Zrt. És a Reklámvill Kft. kö zöt ti szer -
ző dés alap ján a köz vi lá gí tá si kan de -
lá be rek és osz lo pok rek lám cé lú
hasz no sí tá si jo gá val ki zá ró la go san a
Reklámvill Kft. ren del ke zik. En nek ér -
tel mé ben a pla ká tok, va la mint egyéb
hir de tő be ren de zé sek, rek lám táb lák
ki he lye zé se csak a Reklámvill Kft.
hoz zá já ru lá sá val tör tén het. A Kft. - tá -
jé koz ta tá sa sze rint - a köz vi lá gí tá si
osz lo pok ra fel ra gasz tott pa pír ala pú
vá lasz tá si pla ká tok ki he lye zés re sem
en ge dé lyét, sem hoz zá já ru lá sát nem
adja.

-He lyi Vá lasz tá si Iro da-

Tájékoztató a választási plakátok kihelyezésének szabályairól
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Az idei év ben ed dig - sa ját
mé ré si ada ta ink sze rint -
össze sen 151 mm csa pa -
dék hul lott hó és eső for má -
já ban, mely meg ha lad ta az
elő ző évek azo nos idő sza -
ká ban mért mennyi sé gek
át la gát. (2005.: 125 mm,

2004.: 157,5 mm, 2003.: 91
mm, 2002.: 51 mm, 2001.:
109 mm, 2000.: 65 mm). A
tél fo lya mán fel hal mo zó dott 
hó-mennyi ség az eső és az
eny he idő já rás kö vet kez té -

ben gyor san ol vad ni kez -
dett, így ko moly bel víz-
hely zet ala kult ki. Az össze -
gyűlt víz a még át fa gyott
föld be nem tu dott el szi vá -
rog ni, így a te le pü lés szin te
egész te rü le tén je len tős
víz össze fo lyá sok ala kul tak
ki, me lyek a szik kasz tó ár -
ko kat meg töl töt ték, aka dá -
lyoz va a köz le ke dést, több
la kást és ön kor mány za ti in -
gat lant is ve szé lyez tet ve.

Ed dig 168 la kást ká ro sí tott
a bel víz, eb ből 25-30 in gat -

lan sú lyo san ká ro so dott. A
károk eny hí té sé re (kár ta la -
ní tás ra) Kor mány ren de let
még nem szü le tett, dön tés
vár ha tó an a bel víz vé de ke -
zés le zá rá sa után (áp ri -
lis-má jus) szü le tik.

2006. feb ru ár 28-án 800-tól 
a Fegy ver nek bel te rü let ét
és a 34.sz fkl. utat össze -
kö tő ún. Sóút össze kö tő út 
bel víz el ön tés mi att a köz -
for ga lom elől le lett zár va,
va la mint a 34. sz. úton is
víz át fo lyás mi att for ga -
lom kor lá to zás ke rült el -
ren de lés re, mely a ve-
szélyhelyzet el há rí tá sá ig
tart. Mi vel a te rü let kö zel
van a bel te rü let hez és
ma ga sab ban fek szik,
mint a bel te rü let je len tős
ré sze, ezért min den kép -
pen in do kolt in nen a víz
le ve ze té se.

2005. de cem ber 28. óta
fo lya ma tos II. fo kú bel víz -
vé del mi ké szült ség volt

ér vény ben a Büdöséri
belvízöblözet te rü le tén,
mely 2006. már ci us 6-án
1000-tól III. fo kú ké szült -
ség re lett emel ve. 

A te le pü lést ve szé lyez te tő
víz mennyi sé ge el éri 3 a
mil lió m3-t, az az ennyi víz
ke rült ez év ben gra vi tá ci ós 
és szi vattyús át eme lés sel
a holt ág ból az élő Ti szá ba. 
Ez a víz mennyi ség áp ri lis
vé gé re el éri az 5 mil lió
m3-t. A bel víz rend sze rünk
szi vattyú i nak éves ka pa ci -
tá sa 35 mil lió m3/év. Ez a
mennyi ség a fel szín ről és
az al ta laj ból ke rül a bel víz
el ve ze tő csa tor nák ba, il let -
ve a holt ág ba.

Az Al só ré ti Holt-Ti sza gyors 
ütem ben emel ke dő víz -
szint je mi att szük sé ges sé
vált az Al só ré ti szi vattyú te -
lep be üze me lé se, mi vel a
Ti sza ma gas víz ál lá sa mi att 
már nem le het sé ges a holt -
ág gra vi tá ci ós ürí té se. A
szi vattyúk üzem be he lye zé -
se meg tör tént, már ci us
8-án 1200-tól fo lya ma tos
üzem ben eme lik át a vi zet a 
holt ág ból a Ti szá ba. A holt -
ág fo lya ma tos ürí té se el le -

né re a víz szint je oly
mér ték ben emel ke dett,
hogy az Al só ré ti szi vattyú -
te lep ka pa ci tá sá nak nö ve -
lé se ér de ké ben se gít sé get
kér tünk a KÖTIVIZIG-től.
Már ci us 16-án 1200-tól a
Víz ügyi Igaz ga tó ság a szi -
vattyú te le pen üzem be he -
lye zett plusz 1 db nagy
tel je sít mé nyű szi vattyút, így 
össze sen 3 db nagy tel je sít -
mé nyű szi vattyú val - szá mí -
tá sa ink sze rint-  kb.
110.000 m3/nap mennyi sé -

gű vi zet eme lünk át a
holt ág ból a Ti szá ba.

Kül te rü le ten a bel víz zel el -
ön tött me ző gaz da sá gi te rü -
le tek nagy sá ga meg ha lad ja 
az 1.000 ha-t. A Büdöséri
Fő csa tor na je len tős meny-
nyiségű bel vi zet gyűjt ösz-
sze, mely nek beeme lé se a
holt ág ba a ma gas víz ál lás
mi att je len leg szin tén szi -
vattyúk kal tör té nik. A
Büdöséri szi vattyú te le pen a 
szi vattyúk au to ma ta üzem -

ben mű köd nek. 

A vé de ke zés költ sé gei el -
érik a 80-100 mil lió Ft-ot,
me lyek fi nan szí ro zá sá ra az 
úgy ne ve zett Vis Maior ke -
ret ből igé nyel het az Ön kor -
mány zat tá mo ga tást.

Bel- és kül te rü le ten a vé de -
ke zé si mun kák fo lya ma to -
sak, mely ben az Ön kor-
mányzat dol go zói mel lett
részt vesz nek a Kis új szál lá -
si Tűz ol tó ság, a he lyi vál lal -
ko zók, va la mint a la ko sok. 

-Polgármesteri Hi va tal-

A belvízhelyzetről
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Tá jé koz tat juk a szü lő ket,
hogy azon gyer me kek ré -
szé re, akik 2005. de cem ber 
31-én rend sze res gyer mek -
vé del mi tá mo ga tás ban ré -
sze sül tek, a rend sze res
gyer mek vé del mi ked vez -
mény re va ló jo go sult sá ga
2006. jú ni us 30-áig áll fenn.
Jo go sult sá guk fo lya ma tos
fenn ál lá sa, il let ve az egy -
sze ri tá mo ga tás ra va ló jo -

go sult sá guk ér de ké ben
2006. jú ni us hó nap ban a
rend sze res gyer mek vé del -
mi ked vez mény igény be vé -
te lé re irá nyu ló ké rel mü ket
be kell nyúj ta ni uk a Gon do -
zá si Köz pont ba.  

Az igény lés ről kü lön ér te sí -
tést nem kap nak.

Fel hív juk min den érin tett fi -
gyel mét, hogy sa ját ér de ké -

ben a ké rel mét jú ni us hó -
nap ban szí ves ked jen be-
nyúj ta ni. A ha tár idő el mu -
lasz tá sa ese tén az egy sze ri 
tá mo ga tás igény- be vé te lé -
re nem lesz le he tő sé ge, mi -
vel csak  an nak  ré szé re
le het az egy sze ri tá mo ga -
tást fo lyó sí ta ni, aki nek
2006. jú li us 1-jén a rend -
sze res gyer mek vé del mi

ked vez mény re jo go sult sá -
ga fenn áll.

Az igény lés hez szük sé ges
nyom tat vá nyok a Gon do zá -
si Köz pont Csa lád se gí tő és
Gyer mek jó lé ti Szol gá la tá -
nál – Fegy ver nek, Fel sza -
ba du lás út 173. –
sze rez he tők be.

-Polgármesteri Hi va tal-

Rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény igény lé sé ről

2006-ban a szo ci á lis tör -
vény mó do sí tá sa mi att  a 
se gély fo lyó sí tá sa vál to zik.
Aki szá má ra 2006. már ci us
31-én rend sze res szo ci á lis
se gély ke rül fo lyó sí tás ra,
felül kell vizs gál ni jö ve del mi 
hely ze tét az zal, hogy az
egyéb jo go sult sá gi fel té te -
lek fenn ál lá sa ese tén 2006. 
jú li us 1-től új összeg ben ke -
rül jön fo lyó sí tás ra. Az új se -

gély ha vi össze ge a csa lá di
jö ve de lem ha tár össze gé -
nek és a jo go sult csa lád ja
tény le ges ha vi össz jö ve del -
mé nek kü lön bö ze te. Ez
alap ján a tá mo ga tás össze -
ge a je len le gi egy sé ges
összeg től – 18.060.-Ft – el -
té rő en 2006. jú li us 1-től jo -
go sul tan ként vál to zó ösz-
sze gű lesz.  
A fe lül vizs gá lat idő pont já ról 

min den érin tett ér te sí tést
kap. A szük sé ges jö ve de -
lem nyi lat ko zat  és jö ve de -
lem iga zo lá sok le adá sa az
ed di gi gya kor lat tól el té rő en
nem a pol gár mes te ri hi va -
tal nál, ha nem a Gon do zá si
Köz pont Csa lád se gí tő és
Gyer mek jó lé ti Szol gá la tá -
nál  -Fegyvernek, Fel sza -
ba du lás út 173. sz. –
tör té nik.

A fe lül vizs gá lat za var ta lan
le bo nyo lí tá sa és a na gyobb
vá ra ko zá sok el ke rü lé se ér -
de ké ben kér jük, hogy a név -
re szó ló ér te sí tés ben
meg je lölt idő pont ok ban szí -
ves ked je nek a kért iga zo lá -
so kat és nyi lat ko za to kat
le ad ni.

Ér dek lőd ni a Gon do zá si
Köz pont ban le het.

-Polgármesteri Hi va tal -

Rendszeres szociális segélyben részesülők figyelmébe!

1,8 ha te rü le tű

 szán tó föld
el adó

 a Lineár alatt.

Érd.:
56/481-781

Opel Corsa
el adó

Fegy ver nek
Csil lag út 15/A.
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Új sza bad idős prog ra mok a
Gon do zá si Köz pont ban

A Gon do zá si Köz pont idős -
el lá tá sá ban az alap szol gál -
ta tá so kon túl ki emel ke dő
sze re pe van a sza bad idős
prog ra mok szer ve zé sé nek.
Na gyon fon tos, hogy az
idős em ber nyug dí jas ko rá -
ban is ak tív éle tet él jen, tar -
tal ma san, hasz no san tölt se
el a szür ke hét köz na po kat.
Az idős el lá tás ban dol go zók 
a sza bad idős prog ra mok
szer ve zé sé nél fi gye lem be
ve szik az idő sek igé nye it,
újabb prog ra mok kal, ren -
dez vé nyek kel igye kez nek
ki szí ne sí te ni a már meg lé -
vő, éven te is mét lő dő ese -
mé nye ket. Az év el ső
hó nap ja i ban két új ren dez -
vénnyel nyi tot tuk meg a
2006. évi sza bad idős prog -
ram ja in kat.

Far sang a II. szá mú 
Új te le pi Idő sek Klub já ban

Évek óta fog lal koz tat ben -
nün ket, hogy mi lyen for má -
ban le het ne az idő se ket
be von ni a Far san gi mu lat -
sá gok ide jén. A II. szá mú
Idő sek Klub já nak idő sei a
gon do zó nők kel kö zö sen
far san gi dél utánt szer vez -
tek. Na pok kal előt te lá za -
san ké szü lőd tek, szer vez-
tek, ál ar co kat, szem üve ge -
ket ké szí tet tek, kö zö sen dí -
szí tet ték az ebéd lőt. A
gon do zó nők fán kot sü töt -
tek, gyógy te át főz tek. A bát -
rab bak jel mez be búj tak, volt 
aki jós nő nek öl töz ve min -
den ki nek szebb jö vőt jó solt, 
má sok Bódi Gusz ti nak és

Mar gó nak öl töz ve szó ra-
koztatták tár sa i kat. A gon -
do zó nők tré fás me sét ol -
vas tak fel, majd meglepe-
tésként új ol da luk ról mu tat -
koz tak be. Haj lék ta lan csa -
lád nak, rend őr nek öl töz ve
mu tat ták be nagy de rült sé -
gek kö zött, ho gyan te lik egy 
ilyen csa lád nap ja. Ze ne,
tánc, iga zi kar ne vá li han gu -
lat töl töt te be a klub fa la it,
az ese mé nye ket vi de ó ra
rög zí tet ték, s vissza néz ve
na po kig vi dám han gu lat
ural ko dott a klub ban.

Nő nap ha gyo mány őr zés sel

A III. szá mú Szapárfalui
Idő sek Klub ja a má ra már
meg fa kult Nő na pot szí ne sí -
tet te meg újabb kez de mé -
nye zés sel, amely az
in téz mény hosszú tá vú
prog ram já ban is sze re pel.
Olyan sü te mé nyek, ka lá -
csok ké szí té sé re hív ták fel

a vál lal ko zó ked vű
asszo nyok fi gyel mét, me -
lyek ré gen fi a tal ko ruk ban
rend sze re sen ke rül tek a
csa lá dok asz ta lá ra. He ten
vál lal koz tak ar ra, hogy sa ját 
erő ből meg sü tik eze ket a
sü te mé nye ket, vi szon zá sul
egy-egy üveg tál kát kap tak
fá ra do zá su kért. Az el ké -
szült re mek mű ve ket kö zö -
sen fo gyasz tot ták el az
ün nep ség részt ve vői. Töb -
bek kö zött meg le he tett
kós tol ni a ku ko ri ca gör hét, a
ví zen kul lo gót, a túrósle-

pényt és a krump lis po gá -
csát. Az ün nep ség a nők
kö szön té sé vel kez dő dött, a
fér fi ak kü lön-kü lön szép
sza vak kal és egy-egy szál
szeg fű vel kö szön töt ték nő
tár sa i kat, majd kö zö sen jó
han gu lat ban fo gyasz tot ták
el az ün ne pi ebé det, mely -
ről a Gyer mek élel me zé si

Kony ha gon dos ko dott. Kö -
szön jük ne kik, min den ilyen
jel le gű ren dez vé nyen se gí -
te nek ne künk az ün ne pek
meg va ló sí tá sá ban.

Az Idő sek Klub ja i nak 
2006. évi prog ram jai

Az új prog ra mo kon kí vül
szá mos ren dez vénnyel vár -
juk klub tag ja in kat, il let ve
mi vel a klu bok nyi tot tan mű -
köd nek, a la kos ság ré szé re
is szer ve zünk prog ra mo kat. 
Töb bek kö zött ter ve ink kö -
zött sze re pel sza lon na sü -
tés, bográcsolás, Ken de-
resre a Hor thy Kas tély hoz
ki rán du lás. Ven dég ség be
vár ják klub tag ja in kat Túr-
kevére a Nyug dí jas Klub
idő sei. A Mű ve lő dé si Ház -
ban a tiszatenyői Gon do zá -
si Köz pont tal együtt ün-
nepeljük az Anyák nap ját.
Nyá ri hó na pok ban Cserke-
sző lőn, Be rek für dőn stran -
do lunk, me lyet a la kos ság
is igény be ve het. Ke res sük
a ze nés szó ra koz ta tó mű -
so rok szer ve zé sé nek le he -
tő sé gét, mint pél dá ul ta valy 
a si ke res Kor da György és
Ba lázs Klá ri est Tö rök-
szentmiklóson. Akik nek fel -
kel tet te ér dek lő dé sét és
sze ret ne ki moz dul ni, tár sa -
ság ban el töl te ni sza bad -
ide jét vár juk az idő sek
klub ja i ban: Szapárfaluban,
a Te le pen és Annaházi ré -
szen a Pol gár mes te ri Hi va -
tal ud va rá ban

-Barta Józsefné-  
-intézményvezető-

A Gondozási Központ hírei

Lap zár ta után, már -
ci us 28-án mu tat ta
be Mé szá ros Il di kó
má so dik ver ses kö -
tet ét a Mű ve lő dé si
Ház ban.

Az új kö tet cí me:
Szi vár vány.

-Tűhegyi Ju li an na-

Szivárvány
Úgy ne vel ő té ged,

mint a fa gyü möl csét.

A baj ban úgy ol tal maz,

Mint leg fél tet tebb kin csét.

Ha öreg lesz és gyen ge,

kér, hogy nyújtsd a ke zed.

Ma radj ve le min dig,

Amed dig csak le het.
-Ollé Ferenc-

Anyák napi vers
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A Weöres Sán dor Or szá gos 
Gyer mek szín ját szó Ta lál ko -
zó Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Be mu ta tó ját ti zen -

egye dik al ka lom mal ren -
dez ték meg Fegy ver-
neken.

Be ne ve zett 19 csa pat a
me gye 11 te le pü lé sé ről. A
mun ká ju kat szak ér tő zsű ri
bí rál ta el. 

Az ese mény idő pont já ban
a Hír mon dó már a nyom -
dá ban volt, ezért most,
ami kor e né hány sort írom,
nem tu dom, hogy az idő já -
rás ke gyes volt-e a fesz ti -
vál résztvevőire. Bí zom
ben ne, hogy eső sem aka -
dá lyoz ta meg a „Cse pű rá -
gók” fel vo nu lá sát.

-Tű he gyi Ju li an na-

„Csepűrágók” a faluban

Dr. Daj ka Mik lós, fegy ver-
nekről el szár ma zott vi lág -
uta zó a Könyv tár ban a leg -
újabb köny vét, a Bra zí lia

út le írá sát mu tat ja be áp ri lis
20-án 17 órá tól. 

Min den kit sze re tet tel vá -
runk!

-Tűhegyi Julianna-

Bra zí li á ról az Al föld ön

A ha gyo má nyos Vi rág va -
sár na pi Hang ver se nye ket
már is me rik a ze ne ér tők
Fegyverneken.
Eb ben az év ben a Ró mai
Ka to li kus Temp lom adott
vol na ott hont a ren dez vény -
nek.
Vi rág va sár na pon lesz or -
szág gyű lé si választások el -
ső for du ló ja, ezért a

hang ver senyt nem ek kor
tart juk.
Az új idő pont má jus 14-e.
Ter mé sze te sen, ez már
nem vi rág va sár na pi, ha -
nem ta va szi hang ver seny
lesz a Ró mai Ka to li kus
Temp lom ban.
Min den kit sze re tet tel vá -
runk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Tavaszi hangverseny

Áp ri lis 11-e a Ma gyar Köl -
té szet Nap ja.

Er re a ked di nap ra vár juk a
Mű ve lő dé si Ház ba, 17 órá -
ra a ma gyar vers iránt fo -
gé kony, ver set szí ve sen

hall ga tó fel nőt te ket és gyer -
me ke ket.

Ezen a dél utá non en ged -
jük, hogy a ver sek el ér je nek 
a szí vün kig!

-Tűhegyi Ju li an na-

Magyar Költészet Napja

A Pa csir ta Ci te ra ze ne kart
már sok éve is me rik a me -
gyé ben, az or szág ban. A
több szö rös arany mi nő sí -
té sű cso port mel lett újabb

fel nőtt nép ze nei együt tes
tudására figyeltek fel.

A Szapáry Nép dal kör a Pa -
csir ta Ci te ra ze ne kar ral
együtt vett részt már ci us

25-én, Ken de re sen a nép-
ze nei ta lál ko zón, fer ge te -
ges si ker rel. 

Az el múlt más fél év rend -

sze res gya kor lá sa meg -
hoz ta a gyü möl csét.

Gra tu lá lok.

-Tű he gyi Ju li an na-

Népzenei találkozó

Idén is lesz ta vasz és idén
is meg ren de zés re ke rült a
Szü lői Mun ka kö zös ség
szer ve zé sé ben már ci us
11-én az Új te le pi óvo da Ta -
vasz kö szön tő bál ja.
A nagy cso por tos óvo dá sok
la ko dal mas já té ka is (mely-
lyel a ven dé ge ket kö szön -
töt ték) bi zo nyít ja, a ha gyo -
má nya ink to vább él nek
gyer me ke ink ben.
Jó ked vű, szép éne kük, har -
mo ni kus tánc moz du la ta ik
bi zo nyít ják, hogy a gyer me -
kek szá má ra is öröm te li volt 
a né pi já ték el ját szá sa.
Mi fel nőt tek, akik a bá lon
lát hat tuk őket, még hosz-
szan hall gat tuk és néz tük
vol na já té ku kat.

Az a ked ves gesz tus, hogy
Nő nap al kal má ból a ven dé -
ge ket is kö szön töt ték, na -
gyon fi gyel mes és meg ha tó 
volt.
Ezen a cik ken ke resz tül
sze ret ném a gyer me kek és
az óvo dá ban dol go zó fel -
nőt tek ne vé ben is meg kö -
szön ni a he lyi vál lal ko zók
tá mo ga tá sa it, mellyel a ren -
dez vé nyün ket meg se gí tet -
ték.
A bál be vé tel ét a já tékesz -
köz tár bő ví té sé re kí ván juk
for dí ta ni, a gyer me kek leg -
na gyobb örö mé re.

-Czimmer Se bes tyén né-
-SZMK el nök-      
Új te le pi óvo da      

Tavaszköszöntő bál
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Áp ri lis 25-én a Mű ve lő dé si Ház ban a
Tap pancs Szín ház elő adá sá ban
kesz tyű bá bos elő adást lát hat nak a
ki csi nyek 1420-tól.

A be lé pő jegy 480,-Ft.

-Tűhegyi Julianna-

Gyermekszínház



Idén is lesz má jus, lesz má -
jus el se je, így lesz ma já lis
is. 

A ha gyo má nyos ren dez vé -
nyen az ed dig is meg szo -
kott ese mé nyek kel ta lál-
kozhatnak (mű vé sze ti be -
mu ta tók, sport, já té kok, ver -
se nyek stb.). (A ké pe ket a
ta va lyi Ma já li son ké szí tet -
tük.)

A rész le te ket a pla ká to kon
ta lál hat ják meg. 

Min den kit sze re tet tel vá -
runk!

-Tűhegyi Ju li an na-

Majális 2006

A Fegy ver nek Szel le me
Pantheon tag ja, Jeney Zol -
tán ze ne szer ző és Ko csis
Zol tán zon go ra mű vész, a
Nem ze ti Fil har mo ni ku sok
fő ze ne igaz ga tó ja ve het te át
az idei Bartók-Pásztory-díjat 
eb ben az év ben, a Liszt Fe -
renc Ze ne mű vé sze ti Egye -
te men.
A dí jat 1984 óta min den év -
ben már ci us 25-én, Bar tók
Bé la szü le tés nap ján ad ják
át Pásztory Ditta vég ren de -
le te alap ján egy ma gyar
anya nyel vű ze ne szer ző nek
és egy ma gyar anya nyel vű
elő adó mű vész nek, il let ve
ese ten ként együt tes nek,

akik (ame lyek) munká-
jukkal je len tő sen hoz zá já -
rul tak a ma gyar ze nei élet
fej lő dé sé hez.
Jeney Zol tán a Liszt Fe -
renc Ze ne mű vé sze ti Egye -
tem ze ne szer zői sza ká nak 
a ve ze tő je. Eöt vös Pé ter -
rel, Ko csis Zol tán nal és
szá mos más ne ves mu zsi -
kus sal együtt a kon cert je i -
vel és kom po zí ci ó ik kal
nagy fel tű nést kel tő Új Ze -
nei Stú dió ala pí tó tag jai kö -
zött volt. Szá mos nagy-
ne vű in téz mény ben ta nult
és ta ní tott, és sok más
mel lett ki tün tet ték már az
Ér de mes mű vész cím mel,
a Kos suth-díj jal, és 1988
-ban egy szer már el nyer te
a Bartók-Pásztory-díjat is.
Mű vei kö zül leg utóbb a
húsz éves mun ka után el -
ké szült Ha lot ti szer tar tás
cí műt ta valy mu tat ták be a
Nem ze ti Fil har mo ni ku sok
Ko csis Zol tán ve zény le té -
vel, s a kri ti ka ki tö rő lel ke -
se dés sel fo gad ta.
Gra tu lá lunk a ki tün te tés -
hez a gyer mek ko rát Fegy-
verneken töl tő mű vész nek!

-Tű he gyi Ju li an na-

Kitüntetés

A XX. sz. ele jén fe le dés be
me rült go be lin-hím zést az
1990-es évek ele jén fe dez -
ték fel új ra a fegyverneki
höl gyek.
2006. má jus 16-26 kö zött ki -
ál lí tá son mu tat ják be a ke -
zük mun ká ját egy más nak, a
szép re éhes kö zön ség nek.
Azok, akik a nagy kö zön ség -
nek is szivesen meg mu tat -
ják a be ke re te zett munká-
ikat má jus 9-én 16 órá ig
név vel, cím mel el lát va hoz -
zák be a Mű ve lő dé si Ház ba
al ko tá sa i kat. 

Go be lin-tör té net
A Go be lin-ki ál lí tás előtt,
azok nak, akik nem min dig
tud ják, hogy „go be lin”, vagy
„goblein”, ke reszt sze mes,
vagy „tű hím zés”, rö vid
össze fog la ló a go be lin tör té -
ne té ből: 
A hím zés mű vé sze te, a var -
rás sal szin te egy idős, hi -
szen a höl gyek, az öl-
tözékük dí szí té sé re, min dig
is fi gyel tek. A négy ze tes stí -
lu sú ma gyar úrihímzés, az
egyik leg al kal ma sabb öl tés -
tech ni ka, amely a szö vött
kár pit ha tá sát kel ti. Ilyen go -
be lin öl té sek hasz ná la tá val
ké szül nek most is a cso da -
szép al ko tá sok, a könnyű
var ró ke ret tel és fi nom tű vel.
Gilles GOBELIN  (ejtsd:
goblen) fran cia kel me fes tő
utó dai, az 1660-as évek ben, 
a ge ne rá ci ó kon át Pá rizs
kül vá ro sá ban mű kö dő tex til -
fes tő- és szö vő ma nu fak tú -
rá ban, új szö vé si mód szert
dol goz tak ki, és új kor sza kot 
nyi tot tak a kár pit szö vés tör -
té ne té ben. Az ad dig hasz -

nált szí nek negy ven sze re -
sé nek hasz ná la tá val ké-
szítették az az óta már le -
gen dá vá vált mo nu men tá -
lis, me se szép sé gű szö vött
kár pi to kat, me lyek mél tó -
kép pen őr zik em lé kü ket.
Ne vük az év szá zad ok fo -
lya mán gyűj tő fo ga lom má
vált és ma már nem csak a
szö vött, ha nem az ezt
után zó hím zés tech ni ká val
ké szült kár pi to kat, dí sze -
ket is GOBELINNEK ne -
vez zük. 
A tex til- és fes tő mű vé szet
gyak ran vál lalt sors kö zös -
sé get. Szá mos hí res fes tő -
mű vész ál tal ké szí tett
al ko tás ál lí tot ta ne héz fel -
ada tok elé a szö vő mes te -
re ket. Ma is sok fest mény
ölt újabb mű vé szi for mát,
szö vött, vagy var rott go be -
lin ké pek ben.
A gobelin-hímzés mai mű -
ve lői már nem ma guk szö -
vik a hím zés alap anya ga it.
A kü lön bö ző lyuk nagy sá gú 
kanavákra kü lön bö ző fi -
nom sá gú himzéseket le het 
ké szí te ni.
A leg szeb bek a go be lin
színárnyatalatokat leg job -
ban kö ve tő mun kák
50-200 színt is hasz nál -
nak. Aki ezt a leg ap róbb
kanavára te szi, az „tű”go -
be lint ké szít.
A fegyverneki ki ál lí tá son
le he tő sé günk lesz meg -
tud ni, hogy mi lyen gyö nyö -
rű mun ká kat ké szí te nek a
fegyverneki lá nyok és
asszo nyok.

-Tű he gyi Ju li an na-

Gobelin kiállítás

Ko dály Zol tán Ze ne is ko la és Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si
In téz mény vi zu á lis kul tú ra ta go za tá nak üveg fes tő ki ál lí tá -
sa te kint he tő meg a Mű ve lő dé si Ház ban 2006. már ci us
20-tól áp ri lis 8-ig. A ta go zat a Móra Ferenc Általános
Iskolában működik.

-Tűhegyi Ju li an na-

Üvegfestők kiállítása
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2006. már ci us 8-án is ko -
lánk ta nu lói Kar ca gon jár tak 
a Zádor és Ágo ta ter mé -
szet is me re ti és bi o ló gia ver -
se nyen. El mé le ti fel ada tok
meg ol dá sá val kel lett szá -
mot ad ni tu dá suk ról. Már
évek óta szép ered mé nyek -
kel tér nek ha za di ák ja ink
Zakar Zoltánné ta nár nő ve -
ze té sé vel. 
Ered mé nyek:
Tichy-Rács Alex 7/a osz -
tály-III. he lye zés, Adamecz
Ju dit 7/a-VI II.he lye zés.
2006. már ci us 17-én szin -
tén Zakar Zoltánné ta nár nő

ve ze té sé vel Szol no kon
ver se nyez tek ta nu ló ink a
Ma da rak és fák nap ja te rü -
le ti ver se nyen. Itt el mé le ti
fel ada tok mel lett a te re pen
is bi zo nyí ta ni uk kel lett rá ter -
mett sé gü ket. Az idén a ma -
dár gyű rű zés sel ismerked-
tek a csa pa tok.Itt is do bo -
gós he lyen sze re pel tek a
gye re kek, III.he lye zést ér -
tek el. A cso port tag jai: Kiss
Nor bert 6/a, Tichy-Rács
Alex 7/a, Var ga Ale xand ra
6/b. Büsz kék va gyunk rá -
tok!

-Ko vács Il di kó-
-igazgatóhelyettes-

Si ke rek a Mó rá ban

Is ko lánk al só ta go za ta ha -
gyo má nyo san, ve tél ke dő
ke re té ben ün nep li nem ze ti
ün ne pün ket, a Már ci us
15-t. Az 1848-as for ra da -
lom és sza bad ság harc ese -
mé nye it ily mó don
igyek szünk kö ze lebb hoz ni
a gyer me kek hez.

A fel ső ta go za to sok szín vo -
na las mű so rát az is ko la va -
la mennyi ta nu ló ja meg hall-
gatta, majd dél után a ki csik
já té kos ve tél ke dő je kö vet -
ke zett. 8 csa pat ver sen gett
egy más sal. A kü lön bö ző
fel ada tok ter mé sze te sen a
’48-as ese mé nyek kö ré
cso por to sul tak. Mi vel a 4
fős csa pa tok ban min den
év fo lyam ból vol tak gye re -
kek, ezért kü lön bö ző ne -
héz sé gű fel ada to kat állí-
tottunk össze szá muk ra,
igye kez tük fi gye lem be ven -
ni élet ko ri sa já tos sá gu kat.
El mé le ti tu dá su kat, ügyes -
sé gü ket egy aránt össze -
mér het ték. 

A leg ki seb bek hu szár ké pet
szí nez het tek, puzzle-ko-
kárdát rak tak ki, kép rejt -
vény alap ján fejt het ték
meg, ki volt a sza bad ság -
harc lel ke sí tő köl tő je és

„pénzt” gyűj töt tek hu szár -
sap ká ba. A na gyob bak (3.-
4. osz tá lyo sok) a for ra da -
lom ese mé nye i ről a to tó ki -
töl té sé vel bi zo nyí tot ták tu-
dásukat. Kü lön bö ző ko rok
ka to na sap kái kö zül kel lett
ki vá lasz ta ni az 1848-as hu -
szár sap kát. De he lyet ka -
pott az iro da lom is: is mert
ver sek ből hi ány zó sza va -
kat kel lett pó tol ni és si ke re -
sen meg küz döt tek a
szó al ko tó fel adat tal is. Mi u -
tán le győz ték a kug li bá buk
had se reg ét, az utol só ver -
seny szám ban kö zö sen vár -
fog la lót játszottak.

Lel ke se dés ben nem volt hi -
ány! Együtt zúg tuk a Nem -
ze ti dal so ra it, ka to ná san
lé pe get tünk a kor ze né jé re.
158 év táv la tá ból is meg do -
bog tat ták szí vün ket a 
'48-as for ra da lom hő se i nek 
tör té nel met for má ló tet tei. A 
sza bad ság sze re te té nek, a 
hő sök irán ti tisz te let nek, a
ha za sze re tet nek ér zé sét
még, ha já té kos for má ban
is, de to vább kell ad nunk a
jö vő ge ne rá ci ó já nak.

-Rédai No é mi-
-tanítónő-    

Meg em lé ke zés – ki csit más ként

Már ci us 11-én szom ba ton
ren dez te a Te le ki gim ná zi -
um Me ző tú ron a III. Né met
Jó zsef in for ma ti kai em lék -
ver seny dön tő jét. Ezt eb -
ben az év ben is 2 le ve le zős
for du ló előz te meg, amely -
ben sok fé le gya kor la ti fel -
ada tot kel lett a je lent-
kezőknek meg ol da ni uk
(táb lá zat ke ze lés, szö veg -
szer kesz tés, pre zen tá ció,
gra fi ka). Így a dön tő be csak 
a leg job bak ke rül het tek be. 
Is ko lánk ból 9 gyer mek vet -
te si ke re sen az aka dá lyo -
kat (saj nos Tú ró György és
Huber Zsolt be teg sé ge mi -
att nem jö he tett ve lünk). A
dön tő egy fel adat lap meg -

ol dá sá ból és szá mí tó gé pen 
vég zett mun ká ból állt.

He lye zé sek:
• Gra fi ka 5. osz tá lyo sok:

1. Pén tek Fe renc 5.a 
2. Ko vács Zol tán 5.b
• Gra fi ka 6. osz tá lyo sok

2. Var ga Ale xand ra 6. b
• Komp lex 6.osz tá lyo sok

10. Kiss Nor bert 6.a
• Komp lex 8. osz tály

1. Há zi Mart ina 8.a
2. Ná das Pé ter 8.b
3. Vona Ba lázs 8.a
Fel ké szí tő ik Há zi And rás
és Bár di Lász ló.

-Móra Ferenc Ált. Iskola-

Informatikai verseny

A Könyvtár nyitvatartása
2006. áp ri lis 1-től a kö vet ke -
ző:
Hét fő: 1400-1700

Kedd: 800 -1200, 1400-1700

Szer da: 1400-1730

Csü tör tök: 1400-1730

Pén tek: 800-1200, 1400-1700

Szom bat: 900-1200;
Szapárfalu Klub könyv tár -
ban 2006. áp ri lis 1-től a

könyv tá ri szol gál ta tás meg -
szű nik az ön kor mány zat
33/2006 (II.23.) sz. dön té se
alap ján. Az igé nye ket a
Köz sé gi Könyv tár( Fel sza -
ba du lás u. 146.) lát ja el sa -
ját ál lo má nyá ból és az
or szág más könyv tá ra i nak
álományából a könyv tár kö zi 
köl csön zés se gít sé gé vel.

-Tű he gyi Ju li an na-

Könyvtári nyitvatartás

A Mó ra Fe renc Általános Is -
ko la di ák jai be ne vez tek az
Or szá gos Vér el lá tó Szol gá -
lat ál tal meg hir de tett raj -
zpá lyá zat ra, mely nek  té-
má ja a vér adás. A pá lyá zat
cél ja: a vér adás fon tos sá -
gá ra fel hív ni a jö vő ge ne rá -
ci ó i nak fi gyel mét. 

Sok ér té kes mun ka ér ke -
zett be, fő leg al sóbb osz tá -
lyok ból és a nap kö zis
cso por tok ból.  
Az is ko lai se lej te ző után a
leg si ke re seb be ket az Or -
szá gos Vér el lá tó Szol gá -
lat hoz küld jük, ahol szak-
mai zsű ri bí rál ja el, hogy ki -
nek a mun ká ja a leg jobb.
A leg ered mé nye sebb nek
tar tott pá lyá za tok nyer te se -
i nek a ju tal ma: já té kok,
kép ző mű vé sze ti al bu mok,
mar ci pá nos édes ség cso -
mag, könyv utal vány.
Re mél jük, hogy is ko lánk ta -
nu lói kö zül is lesz nek a
nyer te sek kö zött.

-Tukarcs Istvánné-

"Véradás" rajzpályázat
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Az Or czy An na Ál ta lá nos Is -
ko la és Szak is ko la Ala pít vá -
nyá nak Ku ra tó ri u ma 2006.
ja nu ár 27-én szer vez te ha -
gyo má nyos jó té kony sá gi
bál ját, mely nek hely szí ne ez 
al ka lom mal a Hu nya di úti
Ét te rem ben volt.

A ren dez vé nyen Sa la mon
Lász ló la tin-ame ri kai tán cot
mu ta tott be. Ezt kö ve tő en a
szak is ko lás ta nu lók ál tal ké -
szí tett fi nom va cso rát tá lal -
ták fel a ven dég lá tó el adó
ta nu lók. A ze nét az éj sza ka
fo lya mán fá rad ha tat la nul
bil len tyű ző, ének lő ze nész
szol gál tat ta.

A jó han gu lat a tom bo la hú -
zás alatt egy re fo ko zó dott,
hi szen a szü lők, a ta nu lók
és a szpon zo rok ál tal fel -
aján lott nye re mény tár gyak
egy től-egyig gaz dá ra lel tek.

A ku ra tó ri um a tel jes be vé -
telt – a ko ráb bi szo ká sok nak 
meg fe le lő en – az ala pí tó ok -
irat ban meg je lölt in téz mé nyi 
cé lok ra jut tat ja vissza az is -
ko la ta nu ló i nak.

A ku ra tó ri um tag jai kö szö -
ne tet mon da nak az ese -
mény meg ren de zé sét
tá mo ga tó cé gek nek és
ma gán sze mé lyek nek,
azok nak, akik bár mi lyen
ado mánnyal, nyers anyag -
gal, kész pénz zel, fi zi kai-
vagy szer ve ző mun ká val,
il let ve sze mé lyes je len lét -
ük kel elő se gí tet ték a prog -
ram si ke res megvalósí-
tását.

A to váb bi ak ban is vár juk a
se gít sé get. Kér jük azo kat,
akik is ko lai ala pít vá nyun -
kat tá mo gat ni kí ván ják,
adó juk 1 %-át szí ves ked je -
nek az aláb bi cím re utal ni: 

„Szü lők, ne ve lők együtt
Fegy ver nek ta nu ló if jú sá -
gá ért”

Az ala pít vá nyunk adó szá -
ma: 18830352-1-16

Kö szö net tel:

-Az ala pít vány ku ra tó ri u ma-

Alapítványi bál

Foly ta tás az el ső oldalról

Az is ko la ci te ra cso port jai
kö zül a leg fi a ta labb ta nu ló i -
ból ál ló ci te rás cso port já -
nak, a Pen ge tő nek tag jai
most lép tek elő ször nagy kö -
zön ség elé Ta va szi szél cí -
mű nép dal össze ál lí tá suk-
kal. A ha la dó ci te rás cso -
port, a Csipp-csiripp a
Félegyházi ut ca cí mű nép -
dal csok ru kat ad ták elő. A
Nyitnikék ci te ra ze ne kar 8.
osz tá lyos tag ja i nak vi dám
elő adá sá ban egy ha la si
nép dal ok ból össze ál lí tott
dal csok rot hall ha tott a kö -
zön ség.

A kü lön bö ző vers- és pró za -
mon dó ver se nyek igen ked -
vel tek is ko lánk ta nu ló i nak
kö ré ben. Ezt bi zo nyí tot ta a
fel lé pő ta nu lók nagy szá ma
is. Az elő adás leg fi a ta labb
egyé ni részt ve vői Vízkeleti
Lász ló és Köpösdi Pál 2.b
osz tá lyos ta nu lók vol tak,
akik két vi dám me sét ad tak
elő igen nagy si ker rel.
Csécsei Fan ni és An gyal
Bá lint 3. osz tá lyos ta nu lók
Szol no kon tar tott me gyei
sza va ló ver seny re is el ju tot -
tak, s ott vi dám ver sek kel
ered mé nye sen sze re pel tek. 
Köpösdi Pat rik Ivó 2.b osz -
tá lyos ta nu ló a Ki mit
tud?-on 1. he lye zést ért el, a 
tö rök szent mik ló si me se -
mon dó ver se nyen kü lön dí jat 
ka pott. Hogy nem ér dem te -
le nül, azt egy vi dám me se
nagy de rült sé get ki vál tott
elő adá sá val bi zo nyí tot ta. A
má sik vi dám pró za Ri deg
Sán dor In dul a bak ter ház cí -
mű mű vé ből hang zott el
Czifra Bá lint 4. a osz tá lyos
ta nu ló elő adá sá ban.

A pró za mon dók so rá ban ér -
de kes szín fol tot kép vi selt
Ke le men Ka ta, aki J. K.
Rowling vi lág hí rű re gé nyé -
ből, a Harry Potter és a Böl -
csek Kö ve cí mű mű vé ből
adott elő egy rész le tet an go -
lul. A szö veg meg ér té sét a
film il luszt rá ció se gí tet te, de
Ka ta ma gá val ra ga dó, le -
hen ger lő elő adá sa ön ma gá -
ban is igen nagy si kert
ara tott.

A Tö rök szent mik ló si Ko -
dály Zol tán Ze ne is ko la di -
ák jai, Nagy Sa rol ta, Ficsor
Lí via és Gál Bi an ka zon go -
ra já té ká val ör ven dez tet te
meg a kö zön sé get. Szin te
ze ne ka ri hang zá sa volt az
ál ta luk elő a dott hat ke zes -
nek, Therm Kár oly rit kán
hal lott mű vé nek. Mind há -
rom ta nu ló tag ja az is ko la
ének ka rá nak, amely nek
fel lé- pése zár ta az el ső
részt. A 28 ta gú ének kar
utol já ra az ad ven ti hang -
ver se nyen sze re pelt nagy
si ker rel, és már több mint
tíz éve az Ének lő If jú ság
ver seny rend sze res részt -
ve vői, ahol szá mos arany
és ezüst mi nő sí tést sze -
rez tek. Ün ne pi fel lé pé sük
al kal má val nép dal csok ro -
kat, egy spa nyol nép dal
fel dol go zá sát ad ták elő,
va la mint egy is mert dalt
né met és ma gyar nyel ven,
s ma ra dan dó él ményt sze -
rez tek a kö zön ség nek.

A szak is ko lá sok nagy si -
ker rel lép tek fel Eöt vös
Kár oly Há zas sá gi vi szon -
tag sá gok cí mű víg já té ká -
val, amely nek el ső bemu-
tatója a feb ru á ri sza lag -
ava tón volt. 

A mű sor ban be mu tat ko zott 
a Dalma Dance Klub
fegyverneki ta go za ta, aki -
ket a kö zön ség a Ta vasz
2005 és a Vi rág zó-Ti sza
ren dez vé nye in is lát ha tott
már. Ha gyo má nyo sabb
mű sort adott elő a két fel lé -
pő nép tánc cso port. El ső -
ként a 3. és 4. osz tá lyo sok
lép tek szín pad ra hi das- já -
té kuk kal, ame lyet gyö nyö -
rű ének kel kí sér tek. Az
utol só mű sor szám ként pe -
dig a fel ső ta go za tos tánc -
cso port Rá ba kö zi gyer-
mektáncot mu ta tott be.

Gra tu lá lunk va la mennyi
sze rep lő nek és fel ké szí tő -
nek a szín vo na las mű sor -
hoz, és ez úton is kö-
szönjük a Mű ve lő dé si Ház
dol go zó i nak a mű sor meg -
szer ve zé sé ben és le bo -
nyo lí tá sá ban nyúj tott
se gít sé gét.

-Orczy An na Ált. Isk. 

és Szakisk.-      

"Tavasz 2006 "

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la 
szep tem ber ben in du ló 

2 éves
is ko la rend sze rű kép zés ben

 16 évet be töl tött (21 éves ko rig), 
 8 ál ta lá nos sal ren del ke ző fi a ta lok nak 

dísz nö vény- és zöld ség ter me lő
 OKJ-s szak mai kép zést in dít.

Kor lá to zott szám ban még je lent kez ni le het 
az is ko la tit kár sá gán, mun ka idő ben.

(Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 2.) 

Je lent ke zé si ha tár idő: 2006. áp ri lis 15.

Szakmai oktatás
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Te li hold van, em be rek?

Kér dé sem
azok hoz in té -
zem, akik „csak
úgy „min den
mo ti vá ció nél kül 
tör nek-zúz nak a 
te le pü lé sen, tel -
je sen mind egy,
hogy tárgy,
vagy em ber „áll

az út juk ban „Cse le ke de te ik mel lőz -
nek min den mo ti vá ci ót, ha kér dez zük
őket, azt mond ják  CSAK, mert ép pen
egy ki ra kat előtt men tek el, és ab ban
az üveg még egy ben volt, vagy
össze ta lál koz nak es te az ut cán, vagy
a szó ra ko zó hely előtt va la ki vel. Az
ese tek több sé gé ben az el kö ve tő al ko -
hol tól be fo lyá solt ál la pot ban kö ve ti el
a bűn cse lek mé nye ket. 
• Ez tör tént 2006. ja nu ár 29-re vir ra -

dó ra is Fegy ver nek bel te rü le tén, is -
me ret len el kö ve tő az ÁFÉSZ 
bolt já nak ki ra ka tát tör te be, te te -
mes kárt okoz va ez zel a bolt nak.

• 2006. feb ru ár já ban az Oá zis Disco
előtt, a szó ra ko zás he vé ben  két fi -
a tal fér fi nem tu dott ösz tö ne i nek
pa ran csol ni és egy más nak es tek,
hogy min azt ta lán ők sem tud ják
meg in do kol ni. Az egyik fi a tal nak si -
ke rült úgy meg üt ni du haj ko dó tár -
sát, hogy men tő au tó val kel lett
kór ház ba szál lí ta ni. 

• A be vá sár lás igen fu ra mód ját vá -
lasz tot ta 2006. már ci us 8-ra vir ra -
dó ra egy is me ret len vá sár ló a
fegyverneki Pék bolt ban. Nem csak
a be vá sár lás idő pont já nak meg vá -
lasz tá sá ban, ha nem a bolt ba tör té -

nő be lé pés mód já ban is el tért a
meg szo kot tól, mert a te tőn ke res te
a be ju tás le he tő sé gét. Ám tör té ne -
tünk hő se nem ta lált a cse re pek kö -
zött ak ko ra foly to nos sá gi hi ányt,
me lyen be fért vol na, így újabb for -
télyt ve tett be, meg bon tot ta a te tő -
szer ke ze tet. A pad lá son újabb
pró bát kel lett em be rünk nek ki áll ni,
hi á ba ke re sett-ku ta tott nem tu dott
a bolt ba le jut ni. Úgy gon dol ta, hogy
a meg kez dett ma nő vert foly tat nia
kell, mert dol ga vé ge zet le nül nem
tá voz hat az üz let ből. Ki is
okumlálta, hogy ne héz fi zi kai mun -
ká val, a pad lás meg bon tá sá val, el -
vég zi a rá bí zott fel ada tot,
be vá sá rol. Ám itt va la mi tör tént em -
be rünk kel, ta lán el fá radt, ta lán
meg vir radt, fog ta ma gát, és ahol
be ment el hagy ta az épü le tet dol ga -
vé ge zet le nül, nem vitt ha za sem -
mit.  

Fon tos!
• Az elő ző lap ban fel hív tam az Önök

fi gyel mét a meg fe le lő va gyon vé -
del mi in téz ke dé sek meg té te lé re,
me lyet na gyon fon tos nak tar tot tam
a va gyon tár gyak meg vé dé se, nyu -
gal munk meg őr zé se ér de ké ben.
Ám az az óta el telt idő szak ban, több 
eset ben  kér tek se gít sé get sér tet -
tek be tö rés, vagy lo pás mi att, ame -
lye ket meg le he tett vol na előz ni a
meg fe le lő va gyon vé del mi in téz ke -
dé sek kel. 
Ar ra ké rem Önö ket, hogy a la kás
ab la kát csuk ják be, az aj tó kat -
még ha a mel lék épü let vagy ga rázs 
aj ta ja is - min dig zár ják kulcs ra, a
kul csot pe dig tart sák ma guk nál, ne
a láb tör lő alá, vagy a vil lany óra -

szek rény be te gyék, mert eze ket a
he lye ket a hí vat lan ven dé gek min -
den eset ben el len őriz ni szok ták,
bíz va a mi fe le lőt len sé günk ben.

• To váb bá is mé tel ten óva tos ság ra
in tem Önö ket a há za ló áru sok kal,
vagy ma gu kat hi va ta los sze mély -
nek ki adók kal szem ben. A szol gál -
ta tó cé gek (gáz, vil lany, víz)
dol go zói ren del kez nek olyan iga -
zol vánnyal, ame lyet a cég ál lí tott ki
szá muk ra. Így Önök nek le he tő sé -
gük van ar ra, hogy ezt az iga zol -
ványt el kér jék és meg győ ződ je nek
ar ról, hogy va ló ban az érin tett cég
kép vi se lő je akar az ud var ba, la kás -
ba be men ni hi va ta los ügy in té zé sé -
re.  

To váb bi információk
• Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy a

Törökszentmiklós Rend őr ka pi tány -
ság il le té kes sé gi te rü le tén ha mis
20. 000 Ft-os bank je gyet hasz nál -
tak fel fi ze tés re. Kér jük a la kos sá -
got, hogy amennyi ben 20.000
Ft-os bank jeggyel fi zet nek Önök -
nek, azt ala po san el len őriz zék!

• A te le pü lés te rü le tén 3-as fo ko za tú
ké szült ség van ér vény ben, a ki ala -
kult bel víz hely zet mi att. Tá jé koz ta -
tom Önö ket, hogy az a sze mély, aki 
aka dá lyoz za a bel víz el ve ze té sé vel 
kap cso la tos mun ká la to kat, köz ve -
szély oko zás bűn cse lek mény ét va -
ló sít ja meg ab ban az eset ben is, ha 
a sa ját tel kü kön, föld jü kön gá tol ják,
vagy te szik le he tet len né a szak em -
be rek te vé keny sé gét.  Bűn- és bal -
eset men tes szép na po kat kí vá nok!

-An tal Irén r.őr nagy -

Rendőrségi hírek

A Fegyverneki
Víz mű tá jé koz -
tat ja a hor gá -
szo kat hogy az 
Al só ré ti Holt-
Ti sza hal te le -
pí té sét az a-
lábbi idő pont -
ok ban vé gez -
te:

38 má zsa  két nya ras ponty: 
• 2006. már ci us 29. (Szer da)

• 2006. már ci us 30. (Csü tör tök)
• 2006. már ci us 31. (Pén tek)

36 má zsa há rom nya ras 
(pi a ci) ponty: 

• 2006. áp ri lis 04. (Kedd)
A há rom nya ras ponty te le pí té se mi -
att az Al só ré ti Holt-Ti sza egész te rü -
le té re 2006. áp ri lis 04. (kedd)
nap já tól 2006. áp ri lis 08. (szom bat)

haj na li 04 órá ig ál ta lá nos hor gá sza ti
ti la lom ke rült el ren de lés re! 
A to váb bi te le pí té sek az aláb bi idő -
pont ok ra van nak ter vez ve:

3 nya ras ponty: 
• 36  má zsa 

2006. má jus 30.- jú ni us 12. kö zött 
• 36  má zsa 

2006. jú li us 30.-augusztus 08. 
kö zött 

• 34  má zsa 
2006. szep tem ber 21-26. kö zött 

Sül lő két nya ras: 114 kg 
2006. áp ri lis 15. - má jus 15. kö zött

A fen ti te le pí té sek idő pont jai a - kö -
rül mé nyek hez iga zod va - mó do sul -
hat nak, mely nek vál to zá sa i ról  a
hor gá szo kat tá jé koz tat ni fog juk.

-Fegyverneki Víz mű-

Haltelepítésekről

12. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. április 5.



Vég re el kez dő dött a ta va szi 
idény. Lab da rú gó csa pa ta -
ink több mint négy hó nap ja
nem lép het tek pá lyá ra tét -
mér kő zé sen. A pá lyák
hasz nál ha tat lan sá ga mi att,
még edző mér kő zé se ket
sem na gyon tud tak ját sza ni
fo cis tá ink. Nem vé let len,
hogy min den ki na gyon vár -
ta már a kez dést. 
A fo lya ma tos ha lasz tá sok -
nak kö szön he tő en a ta va szi 
3. for du ló val in dí tot ták út já -
ra a bőrt a já té ko sok. Fi a ink
el len fe le az a Ti sza fü red
volt aki el len té tes fel ál lás -
ban az utol só perc ben ra -
bolt pon tot Fegyvernektől. 
A gár da ezen a mér kő zé -
sen sem mit sem bí zott a vé -
let len re. Egy össze szo kott
és küz dő csa pat be nyo má -
sát kelt ve ma ga biz tos
5-0-ás győ zel met ara tott, a
hí rek sze rint a té li át iga zo lá -
si idő szak alatt na gyon
meg erő sö dött Ti sza fü red -
del szem ben. A fel nőtt ta lál -
ko zó előtt ke rült sor az ifik
össze csa pá sá ra, mely az

után pót lás-ne ve lés fon tos -
sá gá ra hív ta fel a fi gyel met,
bár hoz zá kell ten ni, hogy
ez ná lunk na gyon jó úton
ha lad. Az if jú sá gi ak 9-0
arány ban di a dal mas kod -
tak. 
Ma gyar Ku pa mér kő zé sen
lá to ga tott Fegyvernekre ezt
kö ve tő en a Meggyes Lász ló 
di ri gál ta és a fegyverneki
Ka pás Gá bort is so ra i ban
tu dó Tiszatenyő. Az ered -
mény ön ma gá ért be szél.

 Fegyvernek-Tiszatenyő:
 7-0

A baj nok ság 19. for du ló já -
ban szin tén ha zai kör nye -
zet ben lé pett pá lyá ra a
csa pat. Az ak tu á lis el len fél
a Jász apá ti II. gár dá ja mely
a ki esés el ke rü lé sé ért szállt 
harc ba. Igen ke mény mér -
kő zést ját szot tak a fe lek,
ame lyen az utol só 10 perc -
ben mu ta tott tel je sít mé nye
alap ján meg ér de mel ten
nyert a ven dég lá tó. A
4-1-es vég ered mény így is
a ven dé gek re néz ve hí zel -
gő. Az if jú sá gi ak nem lép tek 

ek kor pá lyá ra mi vel a
Jász apá ti if jú sá gi csa pa ta
ma ga sabb osz tály ban
sze re pel. 
A ser dü lő és az U-13 is el -
kezd te a baj no ki pont va -
dá sza tot. Utánpótláscsa-
pataink Túrkevén lép tek
pá lyá ra, ahol előb bi ek 3
gó los míg utób bi ak 5 gó -
los ve re sé get szen ved tek.
Mint azt so kan tud ják az
OTP Bank Rt. és a MOL
Rt. be je len tet te nem
támogatja a Bozsik
Akadémia utánpótlás-ne -
velési programját. Egye -
sü le tünk en nek el le né re
nem en ge di el fut bal lis ta
pa lán tái ke zét és a to váb -
bi ak ban is fog lal ko zik a
6-11 éves gye re kek kép -
zé sé vel. 
Az egye sü let tag sá ga már -
ci us 18-án köz gyű lést tar -
tott, me lyen mó do sí tot ta az
egye sü let alap sza bá lyát.
Az alap sza bály mó do sí tá -
sá ra pá lyá zat be adás mi att
volt szük ség.

Egye sü le tünk to vább ra is
szivesen fo gad ja a támo-
gatásokat. Kér jük akik sze -
ret nék tá mo gat ni csa pa tun -
kat, adó juk 1%-át utal ják a
kö vet ke ző adó szám ra:

19227667-2-16

-Faragó Zsolt-

Négy hónap után újra pattog a labda

16. for du ló áp ri lis 26. 
(szer da), 16.00.

Fegy ver nek -KUTE

17. for du ló má jus 17. 
(szer da). 16.00.

Jászladány – Fegy ver nek

18. for du ló  már ci us 18.
(szom bat). 15.00.

Fegy ver nek – Ti sza fü red: 5-0

19. for du ló  már ci us 25. 
(szom bat), 15.00.

Fegy ver nek - Jász apá ti II.: 4-1

20. for du ló  áp ri lis 1.
(szom bat), 15.30.

Kun FC - Fegy ver nek

21. for du ló  áp ri lis 8. 
(szom bat), 15.30.

Fegy ver nek - Mart fű

22. for du ló áp ri lis 16.
(va sár nap), 16.00.

Jászf.szaru-Fegyvernek

23. for du ló áp ri lis 22.
(szom bat), 16.00.

Fegy ver nek - Újszász

24. for du ló áp ri lis 29.
(szom bat), 16.00.

Jánoshida - Fegy ver nek

25. for du ló má jus 6.
(szom bat), 17.00.

Fegy ver nek - Abádszalók

26. for du ló má jus 13.
(szom bat), 17.00.

Zagyvarékas-Fegyvernek

27. for du ló má jus 20.
(szom bat), 17.00.

Fegy ver nek-J.szál lás

28. for du ló má jus 27. 
(szom bat), 17.00.

Kunhegyes-Fegyvernek

29. for du ló jú ni us 3. 
(szom bat), 17.30.

Fegy ver nek-Ti sza föld vár

30. for du ló jú ni us 10. 
(szom bat), 17.30.

Besenyszög-Fegyvernek

A tavaszi idény sorsolása

Te tő tér be épí té ses, 2,5 szo bás ház, 

ki ala kí tott üz let he lyi ség gel el adó 
Fegy ver nek, 

Hu nya di út 20/a. sz.
alatt. Gáz, te le fon van, 
azon nal be köl töz he tő.

Érd.: 56/481-895, 
és a hely szí nen.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azon 
ro ko nok nak, szom szé dok nak, 

is me rő sök nek, akik sze re tett édes -
apánk 

DOMÁN JÁNOS 
te me té sén 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.

A Gyá szo ló Csa lád
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Újabb rockzenekara van
köz sé günk nek, me lyet ők
ma guk mu tat nak be kö vet -
ke ző írá suk ban.

"Mi va gyunk a Sway ze ne -
kar. Mo dern rock ze nét ját -
szunk. Fel dol go zá so kat és
sa ját szá mo kat egy aránt. A 
sa ját stí lus ki ala ku lá sá ban
nagy ha tás sal vol tak ránk
kül föl di ze ne kar ok, mint
pél dá ul a Korn, System of a 
down, Rage Against The
Machine, és a Primus. 

A csa pat 2006-ban ala kult,
de már előt te is ze nél tünk
egy má sik ban dá ban,
amely ben sok tag cse re tör -
tént, ezért ne vet vál toz tat -
tunk. Így ala kult ki je len le gi
ne vünk a SWAY. 

Az együt tes ben min den ki
au to di dak ta mó don ta nult
meg ze nél ni. A ze ne ka runk 
négy tag ból áll. Bi ha ri Má té

-ének, Iványi At ti la -gitár,
Nagy At ti la -basszusgitár és 
Iványi Já nos -dob. 

Vol tak fel lé pé se ink is,
számszerint 7, fő leg Fegy -
ver nek kör nyé kén. Idén
már ci us ban, Sá tor al ja új he -

lyen meg ren de zett I.
Tokaj-Hegyalja-Zemplén
pop-rock te het ség gon do zó
ze nei fesz ti vá lon  mu tat tuk
meg ma gun kat és ze nén -
ket. Ez a várt nál job ban si -
ke rült, hi szen a 21 in du ló
ze ne kar kö zül ötö dik
helyzést ér tük el. A nya rat
sze ret nénk fesz ti vá lo kon
va ló ze né lés sel el töl te ni.

Ez év ele jén rög zí tet tünk
egy 3 szá mos demót, me -
lyet 06-70/228-2451-es
szá mon le het be sze rez ni.
Wapoldalunk (te le fon ról és
internetről egy aránt) el ér -
he tő a
http://wap.sway.try.hu cí -
men.

A ze ne kar szí ve sen fo gad -
ná szpon zo rok je lent ke zé -
sét.

-SWAY ze ne kar-

SWAY

Tisz telt La kos ság!

Táp- és Ta kar mány üz le tünk ben 2006. áp ri lis 1-től
na pos és elő ne velt csir ke elő je gyez he tő.

Bá bol nai és Nyírkércsi mi nő sé gi ta kar má nyok
nagy vá lasz ték ban kap ha tók és ren del he tők, 
szom ba ton kén ti in gye nes ház hoz szál lí tás sal 

mennyi ség től füg get le nül.
Íze lí tő ára ink ból:

Ba rom fi ta kar má nyok:

-Indító po ros

-Nevelő mor zsá zott

-Befejező granulált

-Csibedara

10 kg-os

20 kg-os

20 kg-os

40 kg-os

660 Ft/zsák

1250 Ft/zsák

1150 Ft/zsák

1720 Ft/zsák

Ser tés ta kar má nyok:

-Egységes takarmánykev.

-Borsós-egységes

-Zabos-borsós gra nu lált

-Hízó táp

-Süldő táp

-Malacnevelő

-Szójadara

-Süldő-hízó kon cent rá tum

35 kg-os

40 kg-os

35 kg-os

35 kg-os

35 kg-os

35 kg-os

20 kg-os

20 kg-os

1450 Ft/zsák

1680 Ft/zsák

1630 Ft/zsák

1800 Ft/zsák

1800 Ft/zsák

2030 Ft/zsák

2100 Ft/zsák

1900 Ft-os

Ér dek lőd ni le het az aláb bi 
cí men és te le fon szá mon: 

Fegy ver nek, 
Tán csics M. út 115. ill.

06-30/299-2693. 
Rencz Pé ter
vál lal ko zó

Be íra tá sok:
• Nap kö zi Ott ho nos Óvo -

da: (akik 2006. dec. 31-ig
be töl tik a 3. élet évü ket)
áp ri lis 15-30. kö zött az Új -
te le pi Óvo da egy ség ben
mun ka nap okon 800-1500  

kö zött.
• Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -

ko la:  a gaz da sá gi iro dá -
ban áp ri lis 3 - áp ri lis 28.
Mun ka nap okon 800-1200

kö zött.
• Or czy An na Ál ta lá nos Is -

ko la és Szak is ko la: a Dó -
zsa Gy. út 2. sz alat ti
épü let ben áp ri lis 3 - áp ri -
lis 28. Ta ní tá si na po kon:
800-1600-ig.

• Mind két ál ta lá nos is ko lá -
ban: Áp ri lis 3-16 kö zött a
kör zet ha tá ron be lül la kók
be írá sa, áp ri lis 17-28 kö -
zött a kör zet ha tá ron kí vül
élők be íra tá sa tör té nik az
eset le ge sen sza bad he -
lyek re.

A be íra tás hoz szük sé ges
dol gok ról (fény kép, il le ték
stb.) tá jé ko zód ja nak az is -
ko lák ban.

Ta va szi szü net: 

A Nap kö zi Ott ho nos Óvo dá -
ban, Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko lá ban és az Or czy An na
Ál ta lá nos Is ko la és Szak is -

ko lá ban 2006. áp ri lis
13-18-ig.

A szü net előt ti utol só óvo -
dai, ill. ta ní tá si nap áp ri lis
12. (szer da), a szü net utá ni
el ső óvo dai, ill. ta ní tá si nap
áp ri lis 19. (szer da).

A szü net ide je alatt az Új te -
le pi óvo da egy ség tart ügye -
le tet.

Or czy An na Ál ta lá nos
Is ko la és Szak is ko la
• Szak is ko lai bal la gás:

má jus 6. 1700

• III. Or szá gos Di ák-
Gulyásfesztivál: má jus
20. 800 -tól az If jú sá gi
Park ban

• Ál ta lá nos Is ko lai bal la -
gás: jú ni us 17. 1700

• Tan év zá ró ün nep ség:
jú ni us 24. 1700

• Be irat ko zás a 9. év fo -
lyam ra: 
jú ni us 26. 800 -tól

Mó ra Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la

• Mó ra Gá la:  áp ri lis 28,
Mű ve lő dé si Ház,

• Mó ra Na pok: jú ni us 6-8.
• Bal la gás: jú ni us 17. 900

• Tan év zá ró ün ne pély: 
jú ni us 24. 900

-Szilvás Noémi-

Óvodai, iskolai rendezvények
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Ter ve zett szol gál ta tá sa ink

Ká bel te le ví zi ós és szé les sá vú internet szol gál ta tá sunk mel lett a kö zel jö vő ben 
-a je len le gi szol gál ta tó nál ked ve zőbb ára kon - te le fon szol gál ta tást is nyúj tunk. 

Je len tős ár ked vez ménnyel, cso mag ban is meg ren del he ti majd 
ká bel té vé, internet és te le fon szol gál ta tá sa in kat. 

Ve lünk nem kell szer ző dés ben évek re el kö te lez nie ma gát! Szer ző dé se in ket 
ha tá ro zat lan idő re köt jük, mert mi bí zunk ab ban, hogy Ön elé ge dett lesz 

szol gál ta tá sunk mi nő sé gé vel.

Internetes cso mag ja ink kor lát lan hoz zá fé rés sel:

Le ve le ző: 128/64 kbps  2.990 Ft

Alap: 512/128 kbps 4.990 Ft

Bő ví tett:  1024/128 kbps 8.900 Ft

Ká bel te le ví zi ós cso mag ja ink:

In for má ci ós BBC World, Du na TV, Szol nok TV, He lyi TV,
Deutshe Welle, MTV1, MTV2

790 Ft

Alap TV2, RTL Klub, Há ló zat TV, CNN, Rai Uno,
Viva, RTP 1, TV5, Bu da pest TV, ATV,
Eurosport, Minimax, A+, Sat1, Pro7, 3Sat 

2.390 Ft

Ott hon Film mú ze um, VH1, National Geographic,
Cartoon/TCM, ZDF, Kabel1, Nickel Odeon,
Cher ry Music, MTV Europe, Hall mark,
Spekt rum, Viasat3, Animal Planet,
Discovery, Travel Channel, Reality TV, Spice 
Platinum

3.150 Ft

Fel me rü lő kér dé se ik kel és ész re vé te le ik kel for dul ja nak hoz zánk bi za lom mal:

Te le fon: 06-1-666-2266 Fax: 06-1-666-2267 Mo bil: 06-20-969-9147

Le ve le zé si cím: 1583 Bu da pest Pf.:31. E-mail:  info@rubicom.hu

To váb bi si ke res együtt mű kö dé sünk re mé nyé ben,

Tisz te let tel: 

  Kaslik Bé la 
ve zér igaz ga tó

A RubiCom Rt. tá jé koz tat ja Önö ket a
ká bel te le ví zi ós há ló zat ki épí té si
mun ká la ta i ról és ter ve zett szol -
gál ta tá sa i ról.

Tá jé koz ta tó az épí tés ről

Cé günk a ter ve zést kö ve tő -
en, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha -
tó ság tól meg kap ta Fegy ver -
nek ká bel kom mu ni ká ci ós há ló -
za tá nak épí té si en ge dé lyét. Most
kezd jük az E-ON Áram szol gál ta tó
há ló za tá nak szab vá nyo sí tá si ter ve zé -
sét, ki vi te le zés ét, amit be fe jez ve in dul hat a
ká bel te le ví zi ós le fe dő há ló zat ki épí té se. Ez zel pár -

hu za mo san épít jük és he lyez zük üzem -
be ká bel te le ví zi ós fej ál lo má sun kat.

Amint há ló za tunk a tesz te lé si stá -
di um ba ke rül, tá jé koz tat ni fog juk
Önö ket. 

A be ru há zá si ter vek ütem sze -
rű ha la dá sa mel lett jú li us tól
meg kezd het jük a ház tar tá sok

be kö té sét.

A ki vi te le zé si mun kák so rán fel me -
rü lő eset le ges kel le met len sé ge kért

elő re is el né zé sü ket és meg tisz te lő tü -
rel mü ket kér jük!

Tisztelt Fegyverneki Lakosok!
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Tá jé koz tat ni sze ret nénk Önö ket,
hogy 2006. má jus 20-án (szom -
ba ton) ke rül meg ren de zés re köz -
sé günk ben a III. Or szá gos Di ák –
Gu lyás fesz ti vál.

Vár juk azon 3-5 fős csa pa tok je -
lent ke zé sét, akik vál lal ják, hogy
bog rács ban, sza bad té ren né pi
ételt főz nek.

Kö ve tel mény: min den csa pat sa ját ma ga gon dos kod jon 
főz ni va ló ról, és a fő zé si le he tő ség ről. (Aján lott sá tor fel ál -
lí tás is, rossz idő ese té re.) Min den csa pat annyi sze mély -

re főz, amennyi re sze-
retne, vi szont a há rom fő -
ből ál ló zsű ri nek kós to lá si 
le he tő sé get kell biz to sí ta -
ni.

A ren dez vény jel sza va:

 „Őriz zük meg a ma gya -
ros íze ket! Az if jú ság
őriz ze az ér té ke ket!”

A Fesz ti vál szín vo na lát
emel né, ha a be ne ve ző is -
ko lák va la mi lyen ha gyo -
mány őr ző mű sor ral is
be mu tat koz ná nak a kö -
zön ség nek. Gon do lunk itt
nép tánc, ci te ra, vagy bár -
mi lyen más sza bad ban
elő ad ha tó mű sor szám ra.

A ren dez vény hely szí ne:

Fegyverneki If jú sá gi Park (a fut ball pá lya mel lett).

Kez dés – gyü le ke ző: 800 – 1000-ig.

Ér té ke lés: 1400 -kor.

Ér té ke lé si szem pont ok:
• fő zés hez va ló hoz zá ál lás,
• il lat, za mat, ízharmónia
• hi gi é ni ai kö rül mé nyek
• össz be nyo más, „ven dég lá tós” is ko lák nál tá la lás.

Ér té ke lés 3 ka te gó ri á ban:
•  „ven dég lá tós” is ko lák
• más kö zép is ko lás ta nu lók
• ál ta lá nos is ko lá sok csa pa tai.

Dí ja zás:
I. 20.000 Ft ér té kű utal vány, 
   ván dor ku pa
II. 15.000 Ft ér té kű utal vány, 
   ok le vél
III. 10.000 Ft ér té kű utal vány, 
   ok le vél

Amennyi ben el fo gad ják meg hí -
vá sun kat, kér jük je lez zék, hány bog rács ban, hány fő vel
kí ván nak a Fesz ti vá lon részt ven ni, és hoz nak-e mű sor -
szá mot, mi lyen idő tar tam mal.

He lyet, tü ze lőt, víz vé te li le he tő sé get biz to sí tunk. 

Vár juk a csa pa tok je lent ke zé sét!

Az egész na pos ren dez vé nyen szó ra koz ta tó mű so rok kal,
prog ra mok kal vár juk ven dé ge in ket!

Be ne ve zé si ha tár idő: 2006. áp ri lis 10. (Vissza jel zést
kül dünk.)

Ne ve zési hely szín: Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak -
is ko la (Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 2.)

Bő vebb fel vi lá go sí tást az is ko la tit kár sá gá tól kap hat nak
az ér dek lő dők.

-Orczy An na Ált. Is ko la és Szak is ko la-

III. Országos Diák-Gulyásfesztivál

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

Fe le lős ki adó: Buzás Istvánné jegy ző

Fő szer kesz tő: Szil vás No é mi

Tör de lő szer kesz tő: Fa ra gó Zsolt

2006. évi lap zár ta idő pont jai:  má jus 29., jú li us 31., 

szep tem ber 25., no vem ber 27.  12 óra.

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

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

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

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

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

Szol nok, Os tor út 2/a.

Meg je le nik 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 tő Fegy ver nek Nagy köz ség

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