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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  ülé se i ről és a fon to sabb dön té sek ről az aláb bi ak ban
tá jé koz tat juk a la ko so kat:

Már ci us 30-i ülé sen:
• El fo gad ta a tes tü let a Rend őr őrs és a he lyi kör ze ti meg -

bí zott 2005. évi te vé keny sé gé ről ké szült be szá mo lót. 
• A kép vi se lő tes tü let tör vé nyi ren del ke zés ről ere dő en

2006. és 2007. év re ren de le tet al ko tott a lu xus adó ról.
Az ön kor mány zat nak ilyen adó be vé te le nem lesz, hi -
szen a te le pü lé sen je len leg nincs 100 mil lió Ft ér té kű
in gat lan.

• A fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról, a ci vil szer ve ze tek, va -
la mint a vál lal ko zá sok tá mo ga tá sá ról szó ló ön kor -
mány za ti ren de le te ket az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer ző dés sel össz hang ban kel lett mó do sí ta -
ni. 

• Nem já rult hoz zá a tes tü let, hogy a tiszaroffi víz tá ro zó
épí té sé vel össze füg gés ben 5000 m3 tiszabői szi lárd
hul la dék a fegyverneki sze mét te le pen ke rül jön el he lye -
zés re. 

• A Gyer mek élel me zé si Kony ha vil la mos ener gia ka pa ci -
tás nö ve lés ér de ké ben 3,8 mil lió Ft, a kétpói hul la dék le -
ra kó te lep be ru há zás Fegyvernekre eső ki adá sá nak
fe de ze té ül 22 mil lió Ft hi tel fel vé tel ét hagy ta jó vá.

• Mó do sí tot ta a tes tü let a 2006. évi költ ség ve tést. 
• A te le pü lés ren de zé si terv mó do sí tá sá ra 1.100.000.- Ft

+ ÁFA összeg re vál lalt kö te le zett sé get a tes tü let. 
• Jó vá hagy ta a ját szó tér épí té si pá lyá zat be adá sá ra ké -

szí tett elő ter jesz tést. 
• A bel víz vé de ke zés sel össze füg gés ben 11 db szi vattyú 

vá sár lás ról (3.356.000.- Ft) dön tött.
• Bel víz kár mi att 3 db in gat lan le bon tá sá ról ha tá ro zott a

tes tü let (Sallai u. 2., Le hel u. 3., Fel sza ba du lás u.
74/b.). A há rom in gat lan bon tá sá ra tett aján lat kö zül
csak a Sallai u. 2. in gat lan ra tett aján la tot fo gad ta el a
tes tü let. A má sik két in gat lant bon tás ra meg hir det te a
Pol gár mes te ri Hi va tal. 

• 5238 m2 gyü möl csös te rü let vé te lé re tett ja vas la tot, a
tes tü let jó vá hagy ta. 

• A 2006. évi költ ség ve té si tör vény 2006. áp ri lis 1-től
36.800.- Ft-ban ál la pí tot ta meg a köz tiszt vi se lői il let -
mény ala pot. En nek fi gye lem be vé te lé vel az Ügy ren di
Bi zott ság ja vas la tot tett a pol gár mes ter il let mé nyé nek
mó do sí tá sá ra, amit a mi ni má lis 11-es szor zó val,
404.800.- Ft-ban; to váb bá az al pol gár mes ter tisz te let -
dí ját 92.000.- Ft-ban ál la pí tot ta meg a tes tü let áp ri lis 1-i
ha tállyal.

• A Ko dály Zol tán Ze ne is ko la anya gi tá mo ga tást kért az
ön kor mány zat tól, amit a tes tü let nem tá mo ga tott. 

Áp ri lis 18-i so ron kí vü li ülés:
• Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la bő ví té -

sé vel kap cso la tos pá lyá zat be adá sá ról;
• a két is ko la 2006. évi tan esz köz be szer zé si pá lyá za tán

va ló rész vé tel ről;
• bel víz károk eny hí té sé re vis maior alap ra pá lyá zat be -

adá sá ról dön tött a tes tü let. 

Áp ri lis 27-i ülés:
• El fo gad ta a tes tü let az ön kor mány zat  2005. évi költ -

ség ve tés ének zár szám adá sát. 
• A Nap kö zi Ott ho nos Óvo da te vé keny sé gé ről ké szült

be szá mo lót a tes tü let el fo gad ta.
• A Pol gár mes te ri Hi va tal a 2005. évi el len őr zé si mun ká -

já ról adott szá mot a tes tü let előtt.

• A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Köz gyű lés ké ré sé re
egyet ér tés ét ad ta a tes tü let a Cse cse mő ott hon és Idő -
sek Ott ho na fel adat el lá tá sá nak át szer ve zé sé hez. 

• A Fegyverneki Pol gár őr ség nek 20.000.- Ft. tá mo ga tást 
sza va zott meg pénz in té ze ti szám la nyi tás cél já ból.

• A Sport egye sü let nek a 2005. év re jó vá ha gyott, de fel
nem hasz nált 1.000.000.- Ft. tá mo ga tást a 2006. évi
költ ség ve tés ter hé re en ge dé lyez te a tes tü let.

• Is ko la épí té si cím zett tá mo ga tás ra be nyúj tott pá lyá zat
fel té te le ként a nagy köz ség esély egyen lő sé gi prog ram -
ját jó vá hagy ta a tes tü let.

• Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la kez de -
mé nye zé sé re egyet ér tett a Nagy kun ság és Tér sé ge
Szak kép zé si Kon zor ci um hoz va ló csat la ko zás sal.

Má jus 25-i ülé sen:
• Be szá molt a tes tü let előtt a Gon do zá si Köz pont ve ze tő -

je az in téz mény szak mai mun ká já ról.
• A gyer mek vé del mi tör vény he lyi vég re haj tá sá ról ké -

szült tá jé koz ta tót a tes tü let el fo gad ta.
• Mó do sí tot ta a 2006. évi költ ség ve tést.
• A köz ség egész ség ügyi el lá tá sá nak hely ze tét ér té kel te 

a tes tü let, a be szá mo lót el fo gad ta. 
• Mó do sí tot ta a kö vet ke ző ön kor mány za ti ren de le te ket:
• Közműfejlesztési cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról: a mó -

do sí tás a szenny víz csa tor na há ló zat ra tör té nő egy
össze gű be fi ze tés 2006. jú ni us 30-i ha tár ide jét „2006.
jú li us 31”-re mó do sí tot ta, így a 90.000 Ft. be fi ze té si ha -
tár ide je egy hó nap pal meg hosszab bo dott. 

• Folyékony hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de let: a
mó do sí tás a köz szol gál ta tá si va la mint ár tal mat la ní tá si
díj fo gal mat tisz táz za, a la kos ál tal fi ze ten dő díj vál to zá -
sát nem érin ti.

Ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ja: A szenny víz be ru -
há zás ra tör té nő be fi ze tés mi att az adó men tes ség re vo -
nat ko zó sza bályt kel lett mó do sí ta ni, mely az aláb bi:

A ren de let sze rin ti adó men tes ség azt a ma gán sze mélyt il -
le ti meg, aki nem ve het te igény be a köz mű fej lesz té si hoz -
zá já ru lást, mint ál la mi tá mo ga tást.

A ren de let 5. § (3) be kez dé sét a szenny víz be ru há zás cél -
já ra tel je sí tett köz mű fej lesz té si hoz zá já ru lás be fi ze té se
ese tén az aláb bi el té rés sel kell al kal maz ni:

a.) Ha a ma gán sze mély a köz mű fej lesz té si hoz zá já ru lást
a köz mű fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló
4/2006. (II.1.) he lyi ren de let 11. § (4) be kez dé se alap ján
egy összeg ben tel je sí ti, ak kor a be fi ze tést kö ve tő év ja nu -
ár 1-től öt évig men te sül a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis
adó já nak meg fi ze té se alól.

b.) Ha a ma gán sze mély a La kás Ta ka rék pénz tá ri konst -
ruk ció ke re té ben fi ze ti a köz mű fej lesz té si hoz zá já ru lást,
ak kor a 93 hó na pos idő tar ta mú fu tam idő le jár tát kö ve tő év 
ja nu ár 1-től men te sül a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis
adó já nak meg fi ze té se alól, öt évig.

c.) Amennyi ben a ma gán sze mély a be fi ze tett össze get
vissza ké ri, ak kor a szá má ra meg ál la pí tott adó ked vez -
mény vissza fi ze té se já ru lé ka i val (ké se del mi pót lék kal)
együtt, egy összeg ben ese dé kes.
• Is mé telt tár gya lás után jó vá hagy ta a tes tü let a

Törökszentmiklós és Tér sé ge Együtt mű kö dé si Tár su -
lás tag dí já nak mó do sí tá sá ra tett ja vas la tot. 

• Az in gat la nok ban ke let ke zett bel víz károk fel mé ré sé re
kül ső szak ér tő meg bí zá sá ról ha tá ro zott a tes tü let.

-Buzás Istvánné-
     -jegyző-       

A képviselő-testület hírei
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• 10/2006.(III.31.) önk.rend. A lu xus adó ról.
• 11/2006.(III.31.) önk.rend. A fog lal koz ta tást elő se gí tő

tá mo ga tás ról szó ló 15/1995.(IV.28.) sz. ren de let mó -
do sí tá sá ról.

• 12/2006.(IV.31.) önk.rend. A vál lal ko zá sok tá mo ga tá -
sá ról szó ló 23/2002.(VI.1.) rend. mó do sí tá sá ról.

• 13/2006.(III.31.) önk.rend. A ci vil szer ve ze tek köz -
hasz nú te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ról szó ló
2/2003.(II.6.) rend. mó do sí tá sá ról.

• 14/2006.(III.31.) önk.rend. A köz mű fej lesz té si cé lú la -
kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló 4/2006.(II.1.) rend. mó do -
sí tá sá ról.

• 15/2006.(III.31.) önk.rend. A 2006. évi költ ség ve tés
mó do sí tá sa.

• 16/2006.(III.31.) önk.rend. A 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.

• 17/2006.(V.2.) önk.rend. Az ön kor mány zat 2005. évi
költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak zár szám adá sá ról.

• 18/2006.(V.2.) önk.rend. A fo lyé kony hul la dék gaz dál -
ko dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

• 19/2006.(VI.2.) önk.rend. A 2006. évi költ ség ve tés mó -
do sí tá sá ról.

• 20/2006.(VI.2.) önk.rend. A köz mű fej lesz té si cé lú la -
kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

• 21/2006.(VI.2.) önk.rend. Fo lyé kony hul la dék gaz dál -
ko dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

• 22/2006.(VI.2.) önk.rend. A ma gán sze mé lyek kom mu -
ná lis adó já ról szó ló ren de let mó do sí tá sa. 

-Buzás Istvánné-
-jegyző-       

Ön kor mány za ti ren de le tek
Amennyi ben Ön a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i -
ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott (bol gár, ci gány, gö -
rög, hor vát, len gyel, né met, ör mény, ro mán, ru szin,
szerb, szlo vák, szlo vén, uk rán) ki sebb ség hez tar to zik,
részt ve het a 2006. őszén meg tar tás ra ke rü lő te le pü lé si
kisebbségi önkormányzati választásokon.

A te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá son az a
pol gár sza vaz hat, aki:
• a 13 ki sebb ség va la me lyik éhez tar to zik és ezt nyi lat ko -

za tá val vál lal ja,
• 2006. ok tó ber 1. nap já ig nagy ko rú vá vá ló ma gyar ál -

lam pol gár,
• a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lők és pol gár mes te rek

vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren del ke zik,
• sze re pel a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék ben.

A ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék be vé tel irán ti ké re -
lem-nyom tat vány má jus 31-ig kéz be sí tés re ke rült min den 
2006. ok tó ber 1-ig nagy ko rú vá vá ló vá lasz tó jog gal ren -
del ke ző ma gyar ál lam pol gár nak. En nek a ké re lem nek a
ki töl té sé vel kér he ti Ön a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék be
tör té nő fel vé tel ét 2006. jú ni us 1. nap já tól kez dő dő en
2006. jú li us 15. nap ján 16 órá ig. Ké rel mét az ön kor mány -
zat fo lyo só ján el he lye zett gyűj tő lá dá ba dob hat ja be, vagy 
le vél út ján juttathatja el a jegyzőhöz. (A levélnek július
15-ig meg kell érkeznie a jegyzőhöz.)

A vá lasz tó pol gár fel vé tel ét csak egy ki sebb ség vá lasz tói
jegy zé ké re kér he ti, el len ke ző eset ben va la mennyi ké rel -
me ér vény te len.  
A jegy ző jú li us 15-ig ha tá ro zat tal dönt a ké rel me ző ki -
sebb sé gi vá lasz tói jegy zék be vételéről.

-He lyi Vá lasz tá si Iro da-

Tisztelt Választópolgár

A Hír mon dó má so dik, áp ri li si szá má ban ad tunk tá jé koz ta -
tást a te le pü lé sün ket súly tó bel víz ről, a vé de ke zés nagy -
sá gá ról. 

A vé de ke zést si ke re sen meg ol dot tuk, egy ese tet ki vé ve
(ahol al só épü le tek let tek el önt ve) mind a bel-, mind a kül -
te rü let je len tős ré szé ről a bel vi zet el jut tat tuk az el sőd le -
ges be fo ga dó ba, a Holt-Ti szá ba. Ez azon ban újabb
gon dot oko zott, mi vel az ár víz mi att nem tud tuk gra vi tá ci ó -
san a Holt-Ti szá ból a vi zet been ged ni a Ti szá ba, ezért a
Holt-Ti sza víz szint je fo lya ma to san emel ke dett, a 205 cm
üze mi víz szin tet je len tő sen meg ha lad ta, egyes idő szak -
ban 337 cm víz szin tet is mér tünk. Ez an nak el le né re be -
kö vet ke zett, hogy az Al só ré ti szi vattyú te le pen már ci us
8-át kö ve tő en a be épí tett 2 szi vattyú mel lé egy ha son ló
nagy tel je sít mé nyű di e sel szi vattyú lett be ál lít va. A bel vi -
zet ugyan szin ten tud tuk tar ta ni, de az idő köz ben le esett
335 mm csa pa dék mi att a víz fo lya ma to san emel ke dett. A 
Holt-Ti sza át la gos 80 m szé les sé ge a 110 m-t is elérte. 

A vé de ke zés re 97.357.000.- Ft-ot for dí tot tunk, eb ből az
Al só ré ti szi vattyú te lep mű köd te té se a leg je len tő sebb,
27.227.000.- Ft.

A vé de ke zé si ki adá sok ból ed dig 29.012.000.- Ft té rült
meg, me lyet az ún. vis maior alap ból igé nyel tünk. Az ön -
kor mány za ti in gat la nok ban 24.800.000.- Ft kár ke let ke -
zett, az ön kor mány za ti utak nál a kár össze ge el éri az
58.920.000.- Ft-ot. 

A la kos sá gi in gat lan ban ke let ke zett kár ról 209 la kos tett
be je len tést. 

Az ár- és bel víz károk fel szá mo lá sá ra új já épí té si kor mány -
biz tos lett ki ne vez ve Dr. Du dás Fe renc sze mé lyé ben, aki -
nek fel ada ta a károk fel mé ré sé nek, mód já nak
meg ha tá ro zá sa, és a rész le ges kár té rí tés ről szó ló kor -
mány ren de let elő ké szí té se. 

A károk fel mé ré sé nek mód já ról tá jé koz ta tót adott ki a kor -
mány meg bí zott, mely a Pol gár mes te ri Hi va tal ban meg te -
kint he tő. A la kos sá gi tu laj do nú in gat la nok fel mé ré sé nek
sza bá lyai a ko ráb bi hoz ké pest szi go rúb bak let tek. 

A fen ti okok és a nagy szá mú ká ro so dott la kó in gat lan mi -
att az ön kor mány zat a má jus 25-i ülé sén úgy dön tött,
hogy kül ső szak ér tő cé get bíz meg a kár fel mé rés sel, ez
az „In vesz tá ci ós 2000 Kft.”. A kár fel mé rés má jus 27-én
meg kez dő dött. A kár be je len tés hez hir det ményt kel lett ki -
ad ni, mely jog vesz tő ha tá lyú, má jus 29-ig le he tett a be je -
len tést meg ten ni. 

Kü lön fel hív juk a fi gyel met: A tá jé koz ta tó sze rint csak az
kap hat vissza nem té rí ten dő tá mo ga tást, aki nek biz to sí tá -
sa van vagy csat la ko zik a Wes se lé nyi ár- és bel víz vé del -
mi alap hoz. Ha ezt nem vál lal ja, a ka pott tá mo ga tást
vissza kell fi zet ni (de a kor mány más dön tést is hoz hat).
Et től füg get le nül va la mennyi ká ro sult in gat lant fel mé rünk.
A kor mány vár ha tó an jú ni us ban dönt a károk eny hí té sé -
nek mód já ról és mér té ké ről. 

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Belvíz után kárfelmérés
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Fegy ver nek te le pü lést a mos ta ni hoz
ha son ló bel víz kár az 1970-es évek -
ben ér te. A károk jö vő be ni eny hí té sé -
re ak kor 13,2 km rész ben nyilt,
rész ben zárt csa tor na rend szer épült
meg, mely ből a Szeg fű és Hu nya di
úton a Büdöséri csa tor ná ba, a Baj csy
Zs. út vé gén köz vet le nül a Holt-Ti szá -
ba, a Dam ja nich, Fel sza ba du lás út
vé gén a Kocsordosi csa tor ná ba ke rült 
a víz be ve ze tés re. 

A 2000. évi bel víz károk eny hí té sé ben 
en nek a csa tor na rend szer nek je len -
tős sze re pe volt, ezért az ön kor mány -
zat 2,471 km nyílt és zárt csa tor nát
épí tett 26 mil lió Ft ér ték ben, mely hez
70 %-os köz pon ti tá mo ga tást kap -
tunk. Ez a rend szer érin ti a Gorkíj,
Sallai, Gyóni, Za gyi, Dó zsa Gy., Vö -
rös mar ty, Frankel L., Kiss J., Zal ka
M., Bri gád, Fel sza ba du lás, Baj csy Zs. 
és Kül ső uta kat. A rend szer to vább -
fej lesz té sé vel a je len tő sebb ká ro kat
meg tud juk előz ni és a vé de ke zé si
költ sé get is csök ken tet tük. 

A több éve tar tó csa pa dé ko sabb idő -
já rás, a szenny víz há ló zat hi á nya, a
Ti sza több éve tar tós ma gas víz ál lá -
sa, a Nagy kun sá gi csa tor na ma gas
víz szint je kö vet kez té ben a te le pü lés
ta laj víz szint je emel ke dett és az is mét -

lő dő csa pa dé kos idő já rás után nyil -
ván va ló vá vált, hogy a bel te rü le ti bel -
víz há ló za tot to vább kell bő ví te ni.
Ezért az ön kor mány zat to váb bi 7200
m csa tor na ter ve zé sé re adott meg bí -
zást, mely hez a me gyei ön kor mány -
zat 1 mil lió Ft tá mo ga tást biz to sí tott,
amit az ön kor mány zat to váb bi ter ve -
zés re for dí tott. Je len leg 3.532 eFt
össze gű ter ve zői meg bí zás sal
11.772 m bel te rü le ti bel víz csa tor na
ter ve ké szült el. Ez zel a te le pü lés dé li
ré szén, a leg ve szé lyez te tet tebb te rü -
le te ken el ké szül het a bel víz csa tor na
há ló zat. Er re a fej lesz tés re re mél jük
le he tő sé günk nyí lik uni ós for rás ra pá -
lyáz ni 2007-2013. kö zött.

A me gyei ön kor mány zat a
2005-2006. évi ta pasz ta la tok is me re -
té ben fel mér te  a me gye va la mennyi
te le pü lé sén a bel te rü le ti csa tor ná val
va ló el lá tott sá got, és ja vas lat ké szül
ar ra, hogy 2007-2013 kö zött uni ós
pá lyá za tot le hes sen be ad ni az
Észak-Alföldi ré gió te le pü lé se i nek. Ez 
a fel mé rés a te le pü lé sek egész te rü -
le tét érin ti, Fegyverneken 409 mil lió
Ft. be ru há zá si költ sé get be csült a fel -
mé rést ké szí tő mér nök. Amennyi ben
ez zel a le he tő ség gel nem tu dunk él ni, 
az ön kor mány zat nak más for rás ból

kell elő te rem te ni a 11,7 km há ló zat
bő ví tés for rá sát. 

Mi vel ez a fej lesz tés hosszú táv ra
szól, a meg va ló sí tás ide je bi zony ta -
lan, az ön kor mány zat a to váb bi károk
meg elő zé se ér de ké ben 2,3 mil lió
Ft-ot ha gyott jó vá 2006-ban a leg ve -
szé lyez te tet tebb te rü le te ken a je len -
le gi bel víz rend szer re te le pít ve 11 db
au to ma ta szi vattyút. Ez a ma gán tu laj -
do nú in gat la nok ról is fo gad ni tud ja a
vi zet. Ter mé sze te sen min den meg ol -
dás csak azt ered mé nye zi, hogy az
in gat la no kat nem ön ti el a víz, de a
rosszul szi ge telt, vá lyog vagy vert fa lú 
épü le tek fel ázá sát nem tud ja meg -
aka dá lyoz ni. Csak ar ra ad le he tő sé -
get, hogy a köz te rü le ten mi nél
na gyobb mennyi ség ben és gyor san
tud juk ma gán tu laj do nú in gat la nok ról
fo gad ni a vi zet, hisz az ön kor mány -
zat nak ez utób bi a kö te le zett sé ge.

A te le pü lés alat ti ta laj víz szint csök ke -
né sé re csak szá ra zabb idő ese tén
szá mít ha tunk, de vég le ges meg ol -
dást a szenny víz csa tor na há ló zat
meg épí té se fog hoz ni, mely re re mél -
he tő leg mi nél előbb sor ke rül het. 

-Huber Fe renc-
-pol gár mes ter-

Tájékoztató a belterületi belvízhálózat fejlesztéséről

Mint ar ról bi zo nyá ra Ön is tu do mást
szer zett, te le pü lé sün kön a szenny víz -
csa tor na-be ru há zás elő ké szí té se el -
kez dő dött. Az Ön kor mány zat Kép-
vi se lő-tes tü le te he lyi ren de let ben
sza bá lyoz ta a köz mű fej lesz té si ér de -
kelt sé gi hoz zá já ru lás nagy sá gát és
meg fi ze té sé nek módját.

La kás ta ka rék-pénz tá ri szer ző dést a
mai na pig 1228 fő kö tött és 31 fő
egyösszegben fi zet te be a hoz zá já ru -
lást.

Csak em lé kez te té sül a fi ze té si le he tő -
sé gek ről:

1. Fundamenta- La kás kassza La -
kás-ta ka rék pénz tá ri szer ző dé sen ke -
resz tül:

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.: 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 be fi ze té sek ből a be ru há zó Ön kor -
mány zat ra 144.000 Ft-ot en ged mé -
nyez a la kos, míg az ál la mi
tá mo ga tás ként meg ka pott 57.900
Ft-ot a szer ző dést kö tő kap ja meg és
ezt az össze get „sza ba don” fel hasz -
nál hat ja (há zi be kö tés re, la kás fel újí -
tás ra, kor sze rű sí tés re, vagy akár
te le ví zió vá sár lás ra stb.)

Akik az előtakarékosságot vá laszt ják
2006.  jú ni us 15-ig köt het nek Funda-
menta-Lakáskassza La kás-ta ka rék -
pénz tá ri szer ző dést a Ta ka rék szö vet -
ke zet ben, nyit va tar tá si idő ben.

2. Egy össze gű be fi ze tés az Ön kor -
mány zat ál tal lét re ho zott el kü lö ní tett
szám lá ra az aláb bi ak sze rint:

Az egy össze gű be fi ze tést vál la lók nak 
2006. jú li us 31-ig kell 90.000,- Ft-ot
pos tai csek ken, vagy át uta lás sal a
11745066-15409993-10190009 szá -
mú szám lá ra be fi zet ni. A Köz ség há za 

13. szá mú iro dá já ban, ügy fél fo ga dá si 
idő ben köt he tik meg a La ko sok az
egy össze gű be fi ze tés ről szó ló meg ál -
la po dást.

Ké rünk min den Fegyverneki In gat lan -
tu laj do nost, hogy sa ját ér de ké ben,
kö zös jö vőnk, biz ton sá gunk ér de ké -
ben, az ivó víz bá zis vé del me, gyer me -
ke ink vé del me ér de ké ben, támo-
gassa a be ru há zást.

Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni
an nak a 41 fegyverneki la kos nak (ut -
ca bi zal mi nak) a mun ká ját, akik fel ál -
doz ták sza bad ide jü ket, hogy az
N-Ale xan der Kft. al ku sza it kí sér jék.

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Tisztelt Fegyverneki Ingatlantulajdonos!

Fegy ver nek Csil lag út 32. szám
alat ti csa lá di ház el adó. 

(Nem bel vi zes.) 

Ér dek lõd ni le het: 
Nagy Istvánné
Fegy ver nek, 

Ba csó B. út 14. 
Tel.: 56/481-166.
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Min den me gye -
szék he lyen Igaz -
ság ügyi Hi va tal
Ál do zat se gí tő
Szol gá lat mű kö -
dik, így Szol nokon 
is az Os tor út 1/b
szám alatt.
Az Or szág gyű lés
2005. no vem ber
29-én fo gad ta el a
büncselekmények 
ál do za ta i nak se gí -
té sé ről és az ál la -
mi kár eny hí tés ről

szó ló tör vényt.
A tör vény cél ja a tár sa dal mi
szolidaritás és mél tá nyos ság el vei
alap ján a büncselekményt el szen ve -
dett és emi att élet mi nő sé gük ben ve -
szély be ke rült sze mé lyek tár sa dal mi,
er köl csi és anya gi sé rel me i nek eny hí -
té se.
Büncselekmény ál do za ta:
• büncselekmény sértettje, vagy
• olyan sze mély, aki bi zo nyít ha tó an

a büncselekmény köz vet len kö vet -
kez té ben  szen ve dett sé rel met.

Sé re lem:
Kü lö nö sen a tes ti vagy leleki sé rü lés (
sú lyos fé le lem, szorongás,) és az ér -
zel mi meg ráz kód ta tás ( tra u ma, pszi -
chés za var), va la mint olyan vagyoni
kár, amely a büncselekménnyel
ok-oko za ti össze füg gés ben áll.
Ál do zat se gí tő tá mo ga tás ra jo go sult:
A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén el kö -
ve tett büncselekmény ál do za tai, ha
• ma gyar ál lam pol gár,
• az Eu ró pai Unió bár mely tag ál la -

má nak ál lam pol gá ra,
• az Eu ró pai Uni ón kí vü li ál lam nak

az Eu ró pai Uni ó ban jog sze rű en
tar tóz ko dó ál lam pol gá ra,

• a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
jog sze rű en tar tóz ko dó hon ta lan
sze mély,

• em ber ke res ke de lem ál do za ta,
• az ál lam pol gár sá ga sze rin ti ál lam -

nak a Ma gyar Köz tár sa ság gal kö -
tött nem zet kö zi meg ál la po dá sa
vagy vi szo nos ság alap ján er re jo -
go sult.

A tör vény ér tel mé ben a
büncselekmények ál do za tai szá má ra
a me gye szék he lye ken, fő vá ros ban
el ér he tő te rü le ti ál do zat se gí tő szol gá -
la tok nyúj ta nak tá mo ga tást,
szolgáltatást ( ér dek ér vé nye sí tés elő -
se gí té se, szak jo gá sza ti se gít ség nyúj -
tás, azon na li pénz ügyi se gély), vagy
ál la mi kár eny hí tés for má já ban.
A te rü le ti ál do zat se gí tő szol gá lat min -
den hoz zá for du ló nak tá jé koz ta tást
nyújt füg get le nül at tól, hogy 
büncselekmény ál do za ta-e.
Tá jé koz ta tás:
A te rü le ti ál do zat se gí tő szol gá lat min -
den hoz zá for du ló ügy fe let tá jé koz tat
• a bün te tő el já rás be li jo ga i ról  és kö -

te le zett sé ge i ről,
• a szá má ra el ér he tő tá mo ga tá sok

faj tá i ról és az igény lés fel tét ele i ről,
• az Ál la mi Kár eny hí tés ről szó ló tör -

vény ben biz to sí tott tá mo ga tá so kon 
kí vül igénybevehető egyéb el lá tá -
sok ról, jut ta tá sok ról, jog ér vé nye sí -
té si le he tő sé gek ről,

• az ál do zat se gí tés ben rész tve vő ál -
la mi, ön kor mány za ti, ci vil és egy -
há zi szer ve ze tek el ér he tő sé gé ről,

• az is mé telt ál do zat tá vá lás el ke rü -
lé sé nek el ke rü lé sé ről.

Szol gál ta tá sok:
A te rü le ti ál do zat se gí tő szol gá lat az
aláb bi szogáltatásokat nyújt ja:
• -érdekérvényesítés, elő se gí tés ke -

re té ben az ál do zat sze mély re sza -
bott fel vi lá go sí tást kap alap ve tő
jo ga i ról és az őt meg il le tő egész -
ség ügyi, egész ség biz to sí tá si és
szo ci á lis el lá tá sok ról, il let ve se gít -
sé get ab ban, hogy ezek hez az el lá -
tá sok hoz mi e lőbb hoz zá jus son. 

Ezt a szolgálatatást a bűn cse lek -
ményt kö ve tő 6 hó na pon be lül kell
kér ni. 

• Szak jo gá szi se gít ség nyúj tás ke re -
té ben  a  „ nép ügyvédjének „ in gye -
nes se gít sé gé re vá lik   jo go sult á az
ál do zat, ha rá szo rul, az az ha vi net -
tó jö ve del me 2006-ban nem ha lad -
ja meg a 125.302 Ft-ot. A ké rel met
a büncselekményt kö ve tő 6 hó na -
pon be lül elő ter jesz te ni.

• Azon na li pénz ügyi se gély a lak ha -
tás sal, ru ház ko dás sal, élel me zés -
sel, uta zás sal kap cso la tos, to-
vábbá gyógy ásza ti, és ke gye le ti
jel le gű ki adá sok fe de zé sé re ad ha -
tó, ha ezek ki fi ze té se az ál do zat a
büncselekmény kö vet kez té ben
nem ké pes. A se gély legmegsabb
össze ge 62.651.Ft. En nek
odaítáélése mél tá nyos sá gi dön tés. 
A szolgálatás irán ti ké rel met a
büncselekményt kö vető 3 mun ka -
na pon be lül kell elő ter jesz te ni.

Min den szolgálatatásra bár mely
büncselekmény ál do za ta jo go sult le -
het.  
A szak jo gá szi se gít ség nyúj tás ki vé te -
lé vel az ál do zat jö ve del mi vi szo nya it
az Igaz ság ügyi Hi va tal nem vizs gál ja.
Ma gyar or szá gon élet vi tel sze rű en tar -
tóz ko dó ma gyar ál lam pol gár szol-
gálatásra jo go sult ak kor is, ha jog sze -
rű kül föl di tar tóz ko dá sa alatt szán dé -
kos, sze mély el le ni büncselekmény
ál do za tá vá vált.
A szolgálatatások irán ti ké rel met bár -
mely te rü le ti Ál do zat Se gí tő Szol gá -
lat nál elő le het ter jesz te ni ( Szol nok,
Os tor út 1/b) , amennyi ben az ál do zat
ké ri, az ügyét a la kó he lye, vagy tar -
tóz ko dá si he lye sze rint il le té kes ál do -
zat se gí tő szol gá lat hoz kell
át he lyez ni.
Te le fo non is le het ér dek lőd ni a Szol -
nok Igaz ság ügyi Hi va tal Ál do zat se gí -
tő Szol gá lat nál: 06-56-511-570.

-An tal Irén r. őr nagy-

Rendőrségi tájékoztató

Az át la gos nál csa pa dé ko sabb idő já rás kö vet kez té ben ki -
ala kult bel víz sok he lyi la kos nak oko zott gon dot az el múlt
hó na pok ban. Prob lé mát okoz, hogy több ut cá ban a la kók
az in gat lan ja i kon lé vő szenny víz ak nák ból, kút ból, stb. a
köz te rü le ten lé vő árok ba szi vattyúz zák a szenny vi zet,
ami kör nye zet- és egész ség ká ro sí tó, így ez jog sza bály el -
le nes ma ga tar tás, ezért e te vé keny ség sza bály sér tés nek 
mi nő sül, ami 30.000.- Ft-ig terjedő, pénzbírsággal
sújtható.

Kér jük a Tisz telt La kos sá got, hogy kör nye ze tünk vé del -
me, meg óvá sa ér de ké ben ügyel je nek a ren de let ren del -
ke zé se i nek be tar tá sá ra, me lyet az Ön kor mány zat a
jö vő ben el len őriz ni fog.

- Pol gár mes te ri Hi va tal -

Felhívás
Tisz telt Szü lők, ked ves gye re kek!
Itt van a nyá ri szü net, s egy kü lön le ges
nyel vi tá bor ba in vi tál lak, ahol nem csak

já té ko san ta nul hatsz, 
de új ba rá to kat is sze rez hetsz. 

Ez az is ko la a Fun Languages Hun ga ry
is ko lá ja, egész Eu ró pá ban el ter jedt. 

A té rí té si díj 600 Ft / 45 perc. A szü lők -
nek igény sze rint egy idő pont ban 

tá jé koz ta tást tar tok. 
To váb bi in for má ci ó ért ké rem hív ja Czakó

An na má ri át a 481-513, vagy
06-70/518-9455 te le fon szá mon.
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A sza bad idő a leg több em ber nek a ki -
kap cso ló dást je len ti, azon ban ez az
idő szak na gyon ve szé lyes ab ból a
szem pont ból, hogy kü lön bö ző bűn -
cse lek mé nyek sér tett je i vé le hes sen
vál ni, és így azo kat a na po kat, me lye -
ket a fel hőt len szó ra ko zás nak, pi he -
nés nek kel le ne ural nia, át vált ják a
bosszan ko dás sal, ide ges ke dés sel
töl tött órák, per cek.

Ki mu tat ha tó az a tény, hogy a sza -
bad ide jé ben a leg több em ber sok kal
óvat la nabb az ér té ke i vel szem ben.  

So kan eb ben a fel sza ba dult ság-eu fó -
ri á ban, me lyet a „sza bad ság” tu da ta
okoz, mint ha se bez he tet len nek érez -
nék ma gu kat, azt gon dol ván ve lük,
ilyes mi úgy sem tör tén het meg. 

Ta pasz tal juk, hogy több száz ezer fo -
rin tos ka me rá kat, ék sze re ket, sze mé -
lyes ira to kat, pénzt stb. hagy nak
őri zet le nül, üdü lé sük hely szí nén, a la -
ká suk ban, vagy be zár va az au tó ba,
az ál lam pol gár ok, ez ál tal le he tő sé get
te remt ve ar ra, hogy eze ket a tár gya -
kat el tu laj do nít has sák. 

A víz- és me den ce part ján sok eset -
ben egy tö rül kö zőt dob nak ér té ke ik re, 
vagy egy sza tyor ba gyűjt ve az egész
csa lád ér té ke it az ira tok tól az ék sze -
re ken ke resz tül, a szál lo da kulcs tól a

vi deó ka me rá ig, a ko csi-kul csot a
ri asz tó táv ve zér lő jé vel együtt fel -
akaszt ják egy fá ra, mond ván: „rá lá -
tunk a víz ből, nem ér he ti baj”…  

Azon ban a jó kedv el mú lik, ha ki lép ve
a víz ből csu pán az ér té kek hűlt he lyét
ta lál ják.  

Fi gyel je nek min dig ar ra is, hogy a
stran don, víz part okon ne hagy ják őri -
zet le nül cso mag ja i kat, ér té ke i ket, hi -
szen a leg több he lyen er re a cél ra
ala kí tot ták ki az ér ték meg őr ző ket,
vagy ha az a hely nem ren del ke zik
cso mag meg őr ző vel in kább fel vált va
vi gyáz za nak a sze mé lyes hasz ná la ti
tár gyak ra, ér té kek re!

Ne fe led jék sza bad sá guk ide je alatt
sem, az egész sé ges bi zal mat lan sá -
got, óva tos sá got, az alap ve tő biz ton -
sá gi sza bá lyo kat!

Je gyez zék meg jól: a tol vaj, az el kö -
ve tő so ha nem megy sza bad ság ra,
min dig az al ka lom szü li a tol vajt, de az 
al kal mat ne Önök te remt sék meg!
Ami nincs Ön nél, Önök nél azt nem le -
het el lop ni!

Ér de mes az aláb bi fi gye lem fel hí vó ta -
ná cso kat meg fo gad ni, ez zel is el ke -
rül he tő vé ten ni, hogy va la mi lyen
bűn cse lek mény sér tett jé vé, ál do za tá -
vá vál ja nak:
• Sportoláshoz csak azt vi gye ma gá -

val, ami re tény leg szük sé ge van
• Ha nem tud le mon da ni ér té ke i ről

(ék szer, csekk, na gyobb pénz -
összeg…)még ar ra a kis idő re sem, 
ak kor se hagy ja őri zet le nül azo kat
egy öl tö ző ben, vagy a tö rül kö ző
alatt…

• Ha nincs ér ték meg őr ző, kér je meg
ba rá ta it, is me rő se it, hogy fi gyel jen,
vi gyáz zon a hol mi já ra.

• Soha ne hagy ja ér ték tár gya it, pén -
zét, ira ta it a gép ko csi já ban, an nak
ülé se in.

• Lehetőség sze rint hasz nál jon öv -
tás kát.

• Beszéljen gyer me ke i vel is, hogy ők 
is tart sák be azo kat a fi gyel me ze té -
se ket, ame lyek re Ön/Önök már fel -
hív ták a fi gyel mét.

• Fontos szem pont kell, hogy le gyen
a nyí lás zá rók vé del me, mely vo nat -
ko zik ter mé sze te sen a pin ce, a
pad lás, a kam ra,  a ga rázs aj tó i ra
és ab la ka i ra egy aránt

• Nyaralásuk ide je alatt a szom szé -
do kat, az is me rő sö ket ne csak az -
zal bíz zák meg, hogy  vi rá ga i kat
ön töz zék, ha nem kér jék meg őket
ar ra is, hogy rend sze re sen el len -
őriz zék la ká su kat is. Le he tő ség
sze rint pos ta lá dá ju kat is ürít sék.

• Nagyobb pénz össze get, ék sze re -
ket, köt vé nye ket, egyéb ér té kes
tár gya i kat a nya ra lá suk ide jé re in -
kább bíz zák pénz in té zet őr zé sé re.

• Ha még is lo pás ál do za tá vá vál -
na/vál ná nak, le he tő sé ge sze rint
mi nél ha ma rabb ér te sít se a rend őr -
sé get.

Ez zel a kis össze fog la ló val si ke rült
fel hív ni a fi gyel mü ket egy-két fon to -
sabb te en dő re, amellyel na gyobb le -
he tő ség van ar ra, hogy el ke rül jék a
sér tet té, ál do zat tá vá lást.

Min den ked ves ol va só nak a nyár ra,
bűn- és bal eset men tes szép na po kat
kí ván:

-Antal Irén r. őr nagy-

A nyári vakáció veszélyei

A fegyverneki Tajti Lász ló
rend őr főtörzszászlós áp ri lis 
28-án, a Rend őr ség Nap ja
al kal má ból ren de zett ün -
nep sé gen meg kap ta az „Év
Rend őre” miniszeteri dí jat
köz rend vé del mi ka te gó ri á -

ban Lamperth Mó ni ka
bel ügy mi nisz ter től.

A ORFK Ren dé sze ti Biz -
ton sá gi Szol gá lat I. Be ve -
té si Osz tá lya cso port-
ve ze tő je ki emel ke dő szak -
mai te vé keny sé gé nek el is -
me ré se- ként kap ta a

ki tün te tést.

A dí jat éven te öt
ka te gó ri á ban 1-1
sze mély nek, a le -
ges leg job bak nak 
ad ják át.

Gra tu lá lunk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Az Év Rendőre
Épí té si te lek

és 200 AK ér té kű gyü möl csös

el adó.
Tel.: 30/3020-490.

MEGNYÍLT!!!

A BABA-MAMA BOLT

Fel sza ba du lás út 73. 
(a ré gi he lyén)

Vá rom 
Ked ves Vá sár ló i mat!

CT. Szabóné G. E.
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A ta vasz a ki rán du lá sok
idő sza kát is je len ti a Gon -
do zá si Köz pont Idő sek
Klub ja i ban. Ah hoz, hogy ér -
de kes és ér té kes lát ni va ló -
ban le gyen ré szünk nem
kell hosszú ki lo mé te re ket
meg ten ni, elég ha kör nyé -
kün kön né zünk szét. Így ju -
tot tunk el a „szom széd ba”
Ken de res re a Hor thy -em -
lék he lyek re, a kas tély ba, a
temp lom ba, az em lék mú -

ze um ba és a te me tő be. Az
idő sek iz ga tot tan ké szü lőd -
tek, hi szen né me lyi kük nek
még em lé ke ik ben él az a
kor szak és an nak ki ma gas -
ló sze mé lyi sé ge, akit sze -
mé lye sen is is mer tek, s aki
a II. vi lág há bo rú előtt Ma -
gyar or szág kor mány zó ja
volt. A ré gi kas tély, ma kö -

zép is ko la ként, kol lé gi um -
ként mű kö dik, de meg őriz -
ték ere de ti szép sé gét,
mo tí vu mát. Több idős sze -
mé ben könny csil lo gott,
ami kor az ide gen ve ze tő fel -
idéz te az anek do tá kat, tör -
té ne te ket Hor thyról, a
csa lád ról, s új ra át él ték
mind azt, ami ne künk fi a ta -
lab bak nak már tör té ne lem.
Meg ha tód va jár tuk be a
kas tély, a temp lom, az em -

lék ház és a krip ta em lék he -
lyet. Fá rad tan, de hosszú
he tek re va ló él mé nyek kel
tér tünk ha za, s itt hon a
klub ban kéz ről-kéz re jár -
nak a Hor thyról ké szült
köny vek, s be széd té ma tör -
té nel münk nek ez a kor-
sza ka.

-Gondozási Köz pont-

Kirándulás a
Horthy-emlékhelyekre Má jus ban, ami kor a vi rá gok 

nyíl nak a Gon do zá si Köz -
pont ban lá za san ké szü lő -
dünk az édes anyák,
nagy ma mák ün nep lé sé re.
Elő ször a rég óta kap cso la -
tot tar tó túrkevei nyug dí jas -
klub hoz lá to gat tunk el, ahol
kel le me sen töl töt ték idő se -
ink a dél utánt. Örü lünk ne ki, 
hogy az „An gol kert” úti ott -
hon ból is tár sul tak hoz -
zánk. Min dig ke res sük
azon ban az újabb kap cso -
la to kat is, így má jus 11-én a 
tiszatenyői Mar ga ré ta Alap -
szol gál ta tá si Köz pont Idő -
sek Klub ját hív tuk meg,
hogy ün ne pel je nek ve lünk.
A Mű ve lő dé si Ház ban 140
em ber ré szé re te rí tet tünk, s 
kü lön öröm volt szá munk ra, 

hogy ha rö vid idő re is si ke -
rült nem csak a két te le pü -
lés idő se it, ha nem a
ve ze tő it, pol gár mes te re it,
jegy ző it össze hoz ni egy kis
ön fe ledt be szél ge tés re. A
kö szön tők után az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la ne gye di kes ta -
nu lói csal tak könnye ket
nagy ma mák és nagy pa pák
sze me i ben. Ez után az idő -
sek mu tat ták meg mit tud -
nak. Em lé ke ze tes volt a
ven dé gek „Ének az eső -
ben” tán cos pro duk ci ó ja, a
ha za i ak kü lön le ges dal -

csok rai, me lyek után alig
tud tunk meg szó lal ni. A kö -
zö sen el fo gyasz tott ebéd
után a vi dám sá gé, tom bo -
lá zá sé volt a fő sze rep. A fő -
nye re mény egy 18 da ra bos
sü te mé nyes kész let, me -
lyet ado mány ként kap tunk
az egyik klub ta gunk tól.
Han gos nó ta szó, vo na to -
zás töl töt te be a Mű ve lő dé si 
Ház fa la it, me lyet fo ko zott a 
ven dé gek fer ge te ges jel -
me zes „ci gány tán ca”. Bú -
csú zás kor meg be szél tük a
kö zös nyá ri prog ram ja in kat
és em lé kül min den ki ka pott
egy kis cse rép vi rá got.
Prog ram ja in kat foly tat juk a
nyá ri hó na pok ban stran -
dok kal, gyógy für dők kel, ha
va la ki nek fel kel tet te ér dek -

lő dé sét és sze ret ne hoz -
zánk tar toz ni ke res se az
Idő sek Klub já nak ve ze tő it.
Az Anyák Na pi ren dez vé -
nyünk meg va ló sí tá sá ban
kö szö ne tün ket fe jez zük ki
Bur ján At ti lá nak az üdí tő -
kért és szó da víz ért, a Gyer -
mek élel me zé si Kony há nak
a fi nom ebé dért, a Pol gár -
mes te ri Hi va tal nak az au tó -
ért, ami vel oda és
ha za szál lí tot ták az idő se -
ket, a Mű ve lő dé si Ház dol -
go zó i nak a segítséget az
idősek vendégül látásában.

-Gondozási Köz pont-

Anyák Napi rendezvények

Ady E. út 2. sz. alatt 

300 négy szög öl 

épí té si te lek el adó. 
Érd.: a hely szí nen vagy az 

56/ 481-876-os 
te le fon szá mon.

A Napköziotthonos Óvo da
min den óvo da egy sé ge e-
gyéni ar cu lat tal ren del ke -
zik.
Az Új te le pi Óvo dá ban a
sport, a moz gás a leg fon to -
sabb ne ve lő erő.

Min den év ben a gyer mek -
nap ra ké szül ve ze nés,
moz gá sos tor ná kat ta nul -
nak be és ad nak elő a szü -
le ik nek.

-Tű he gyi Ju li an na-

Gyermeknap az Újtelepi
Óvodában
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Több éve már an nak, hogy
a te le pü lés óvo dá i ban né -
met anya nyel vű óvó nő -
ket-óvó nő je löl te ket fo gad-
nak 2-3 he tes gya kor lat ra.
Ál ta luk a né met ok ta tás po li -
ti ká ba, az óvó kép zés be, az
óvo dai gya kor lat ba, el mé -
let be már be pil lan tást nyer -
het tek. Most vi szont lehe-
tő sé gük nyílt ar ra, hogy
mind azt amit ed dig hal lo -
más ból is mer tek, egy hé ten 
ke resz tül a gya kor lat ban is
meg ta pasz tal has sák.
Hillender Györgyné óvo da -
ve ze tő ve ze té sé vel 6 óvo -
da pe da gó gust SIEGEN
vá ros ban lát tak vendégül. 

Az óvo da Ve ze tő je rö vi den
össze fog lal ta a lá tot ta kat.

- Ezt a le he tő sé get a
Létainé Sigulinszki Zsu zsa,
a kunhegyesi gim ná zi um
né met sza kos pe da gó gu sa
se gít sé gé vel kap tuk, az
uta zás hoz sok hely ről kér -
tünk és kap tunk tá mo ga -
tást.

A rend kí vül tar tal mas hét
so rán el mé le ti elő adást
hall hat tunk a né met ok ta tá -
si rend szer ről, ezen be lül is
Észak-Rajna-Westfalia tar -
to mány ok ta tás po li ti ká já ról
és nem utol só sor ban a né -
met óvo dák mű kö dé sé ről.

Leg iz gal ma sab bak ter mé -
sze te sen azok a dél előt tök
vol tak, ami kor egy-egy óvo -
da min den nap ja i ban ve het -
tünk részt. Igy töb bek kö zött 
a Siegen-i egye tem ál tal
fenn tar tott óvo dá ban, egy

Evan gé li kus egy ház ál tal
fenn tar tott óvo dá ban – ahol
az Egy há zi el kö te le zett ség
és a Ke resz tény ne ve lés fe -
le lős sé ge egy vi lá gi
multikultúrális tár sa da lom -
ban – gya kor la tá val is mer -
ked het tünk meg, va la mint
az In teg rált óvo dá ban ar ra
lát hat tunk pél dát, hogy ho -
gyan tör té nik in teg rált is ko la 

elő ké szí tés sé rült és
egész sé ges gye re kek nek.

Az óvo dai prog ra mok mel -
lett is ko lai tan órá kon pl.:
Evan gé li kus óra, né met
óra, és po li ti ka óra ve ze té -

sét és tar tal mát fi gyel het tük
meg. 

A sé rül tek kel va ló fog lal ko -
zás sal, bá nás mód dal nem -
csak az óvo dai és is ko lai
ke re tek kö zött, ha nem mun -
ka he lyen is meg is mer ked -
het tünk.

Ér tel mi leg sé rült fel nőt tek
ré szé re szak mai kép zés és
mun ka le he tő ség, szin tén
mély be nyo má so kat tett a
fo gya té ko sok mű he lyé ben
tett lá to ga tás al kal má val.

Le he tő sé get kap tunk ar ra,
hogy a Kép zé si Köz pont -
ban Szociálpedagógiai és
há zi gaz da ság gal kap cso la -
tos kép zé si rend szer be
kap cso lód junk be.

Rend kí vül iz gal mas volt
szá munk ra az óvó nő je löl -
tek ér dek lő dé se a ma gyar
óvo da pe da gó gia iránt, az
óvo dák ban meg va ló sí tan dó 
ne ve lé si fel ada tok és ter -
mé sze te sen a fel aján lott
gya kor la ti le he tő sé gek
után.

A sű rű szak mai prog ram
mel lett ju tott idő ar ra is,
hogy SIEGEN és KÖLN ne -
ve ze tes sé ge i vel, mú ze u -
má val is mer ked jünk.

A to vább kép zé si prog ra mot 
szer ve ző Ok ta tá si Köz pont
le he tő sé get biz to sí tott a kö -
vet ke ző évek ben is ha son ló 
tar tal mi szak mai ta lál ko zók -
ra és vi szont lá to ga tást ter -
vez nek Fegyvernekre.

Siegenben jártak az óvónők

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la, Vö rös ke reszt Bá zis is -
ko la csa pa ta a kö zel múlt-
ban az Or szá gos Ka taszt -
ró fa-vé del mi Ver seny te rü -
le ti, il let ve az Or szá gos
El ső se gély-nyúj tó Ver seny
me gyei for du ló ján vet tek
részt. Mind két ver seny nek
a szol no ki Tiszaliget adott

he lyet, ahol di ák ja ink el mé -
le ti és gya kor la ti tu dá suk ról
ad hat tak szá mot. A ver se -
nye ket le bo nyo lí tó szak em -
be rek ta pasz ta la ta i kat
megosztva hasznos
tanácsokkal látták el a
csapatokat a jövő évi
próbatételre.

-Illés Pé ter-

Katasztrófavédelmi verseny

-Hillender Györgyné-
-óvodavezető-   

Fegy ver nek
Hárs fa út 10/c. sz.

alat ti 
la kás el adó.

Érd.: 
06-56/481-670.

635 m2-es 
épí té si te lek 

el adó  
a Szi vár vány úton.

Ér dek lőd ni: 
Fel sza ba du lás út

26.
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Nyír egy há za város és a Nyír egy há zi Főiskola tá mo ga tá -
sá val ren dez te meg 2006. má jus 20-án a Kis Va kond Ta -
no da az Or szá gos Kis Va kond Ma te ma ti ka Ver seny
Dön tő jét, He ted hét Ha tár leg jobb kis ma te ma ti ku sa cím -
mel a Nyír egy há zi Fő is ko lán.

A Ver seny re 29 te le pü lés 45 ál ta lá nos is ko lá já ból kö zel
250 kis is ko lás ér ke zett.

A ver seny cél jai:

• A ma te ma ti ka nép sze rű sí té se

• Mo solyt csal ni a gyer me kek ar cá ra

A szer ve zők me sei kör nye zet be il lesz tet ték a ma te ma ti -
ka ver senyt. Az 1-2. osz tá lyos ver seny zők nek 15-15, a
3-4. osz tá lyos ver seny zők nek 20-20 fel ada tot kel lett
meg ol da ni uk 60 perc alatt.

A kis ver seny zők nagy iz ga lom mal vár ták a ko ra dél utá ni
ered mény hir de tést, ahol leg elő ször min den részt ve vő
EMLÉKLAPOT ka pott, majd a fel ké szí tő ta ná rok kap tak
ju tal mat. Ez után a szak ér tői zsű ri azok nak a gye re kek nek 
adott kü lön dí jat, akik a le ve le zős ver se nyen és szó be li
meg mé ret te té sen ki emel ke dő en sze re pel tek.

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lát a ver se nyen a kö vet ke ző 
ta nu lók kép vi sel ték:
• Ren dik Re ná ta 2.a (Rédai No é mi)
• Bendó Dá ni el 4.a (Sze lei Zsu zsa)
• Poós Do rottya 4.a (Sze lei Zsu zsa)
• Ren dik Ri chárd 4.a (Sze lei Zsu zsa)

Gra tu lá lunk!
-Illés Péter-

Országos matematika verseny

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la, Vö -
rös ke resz tes Bá zis is ko la a Mó ra Na -
pok ke re te in be lül tart ja meg
Táb la ava tó-ün nep sé gét. Az ese mény
2006. jú ni us 6-án ke rül meg ren de zés -
re is ko lánk ban a Ma gyar Vö rös ke -
reszt or szá gos, me gyei és he lyi
ve ze tő i nek, va la mint Huber Ferenc
Polgármester Úr közreműködésével.

-Móra Ferenc Általános Iskola-

Vöröskeresztes táblaavató

2006. május 17-én tar tot tuk 
már ha gyo mánnyá vált
Nyug dí jas ta lál ko zón kat,
mely re tizenegy volt dol go -
zónk jött el.

Dr. Vincze Lászlóné rö vid
kö szön tő je után a 2. osz tá -
lyos gye re kek ze nés-ver -
ses egy ve leg gel kö szön-
tötték őket, majd egy tré fás
me se kö vet ke zett Bor bély
Dá vid 7.b osz tá lyos ta nu ló
elő adá sá ban, vé gül az al -
sós fu ru lya cso port  lel kes
csa pa tá nak mű so rát hall -
hat ták. Ezek után aján dé -

kok kal ked ves ked tek ven -
dé ge ik nek és a ren dez- vé -
nyün ket meg tisz te lő Huber
Fe renc Pol gár mes ter Úr -
nak. A prog ram töb bi ré szé -
ben es té be nyú ló vi dám
be szél ge tés sel, ré gi em lé -
kek fel idé zé sé vel na gyon jó 
han gu lat ala kult ki. Kí vá -
nunk volt dol go zó ink nak
hosszú, egészséges
nyugdíjas éveket! Köszönet 
a gyermekeket felkészítő
nevelőknek!

-Móra Ferenc Általános  Iskola-

Nyugdíjas találkozó a Mórában

2006 má jus 24-én és 25-én
a fel ső ta go za tos osz tá lyok
rész vé te lé vel ren dez tük
meg a lab da rú gó há zi baj -
nok sá gun kat.

Jú ni us 7-én ke rült sor a ha -
gyo má nyo san, min den év -
ben meg ren de zen dő Mó ra- 
ku pá ra, aho vá a szom szé -
dos Or czy An na Ál ta lá nos
Is ko la és Szakiskola csa pa -
ta mel lett a Kétpói Ál ta lá nos 
Is ko la és a nagy kö rűi
Petrovay Ál ta lá nos Is ko la
csa pa ta ka pott meg hí vást.
Az is ko lák a 11 éves kor -
osz tá lyú le ány ké zi lab da és 
fiú fo ci csa pa ta i kat ver se -
nyez te tték.

Jú ni us 3-án szom ba ton
Rákóczifalva adott ott hont
egy nagy sza bá sú gyer -
mek lab da rú gó tor ná nak,
ahol az 1995-ös szü le té sű
gyer me ke ink kel kép vi sel -
tük is ko lán kat és köz sé gün -
ket egy aránt. Jú ni us 9-én a
Szol no ki Sport ju ni á lis ke re -
te in be lül egy kis pá lyás lab -
da rú gó tor nán voltunk
ér de kel tek ugyan ez zel a
kor osz tállyal. A mér kő zé -
se ket a szol no ki Tiszaligeti
Sta di on ban ren de zték.
Igyek szünk szé pen és
ered mé nye sen sze re pel ni.

-Csörghe Ta más-
-test ne ve lő-   

Sport

Móra Gála képekben

ÁRAMSZÜNET,
Áram ki ma ra dás ese tén véd je 
ér té kes TV-jét, szá mí tó gép ét,

DVD-jét szü net men tes táp egy ség gel.

Hely szí ni be üze me lés!

BEKRIM BT. 30/66-761-66
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2006. má jus 20-án szom -
ba ton a fegyverneki Sport -
te le pen, har mad íz ben
ren dez ték meg az Or szá -
gos Diák-Gulyásfesztivált,
mely re min den ed di gi nél
több csa pat ne ve zett. 

A meg nyi tón Tokajiné
Demecs Ka ta lin, a me gyei
köz gyű lés al el nö ke, a fő -
véd nök Iváncsik Im re ne vé -
ben is üd vö zöl te a
rész ve vő ket. El mond ta,
hogy a gaszt ro nó mi ai ha -
gyo má nya ink meg őr zé se
fon tos fel ada ta az utó kor -
nak.

A fel hí vás több ka te gó ri á -
ban is ver seny re bíz tat ta az
in du ló kat. Kü lön dí jaz ták a
ven dég lá tós is ko lá kat, a kö -
zép is ko lá kat és az ál ta lá -
nos is ko lá kat, ugyan ak kor
ver se nyen kí vül is tíz csa -
pat fő zött, ez zel is in kább
fesz ti vá li han gu la tot ad va a
ren dez vény nek. Öröm volt
lát ni a gye re ke ket amint fa -
ka nál lal a ke zük ben sür gö -
lőd tek a bog rá csok kö rül.  

Még na gyobb meg elé ge -
dett ség, hogy a ven dég lá -
tást ta nu ló fi a ta lok, mi lyen
jól is me rik a né pi bog rá csos 
fő zés rej tel me it. Lát tuk az
or szág kü lön bö ző pont ja i ról 
ér ke zett ve tély tár sak kal
össze ha son lít va, hogy a
he lyi szak is ko lá sok nem
csak meg áll ták a he lyü ket,
ha nem meg nyer ték a ka te -
gó ria el ső he lyét.

A ver seny eredményei:

Ven dég lá tós is ko lák ka te -
gó ri á ja: (13 ne ve ző csa pat
kö zül)

I. hely: Or czy An na Ál ta lá -
nos Is ko la és Szak is ko la,
Fegy ver nek-„AMAZONOK
csa pat: Or czy -gu lyást főz -
tek.

II. hely: ÁMK Balkay Pál
Szak kép ző Is ko la, Ti sza-
örs-FAKANÁL csa pat: Bab -
gu lyást főz tek.

III. hely: Jász-Nagykun
-Szolnok Me gyei Ipa ri, Me -
ző gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi és Vendéglátóipari
Szak kép ző is ko la és Kol lé -
gi um, Jászapáti-ARSENAL
csa pat: Gu lyást főz tek.

Kö zép is ko lák ka te gó ri á ja:
(16 ne ve ző csa pat kö zül)

I. hely:  Beth len Gá bor
Szak kép ző Is ko la és Kol lé -
gi um, Gyomaendrőd-„RAB- 
LÓK csa pat: Ci gány ká -
posz tát főz tek.

II. hely: „Szar va si Ovi sok”
csa pat: Kakaspörköltet főz -
tek.

III. hely: Tiszaparti Gim ná zi -
um és Hu mán Szak kö zép -
is ko la, Szolnok-GULYÁS
PARTI csa pat: Gu lyást főz -
tek.

Ál ta lá nos is ko lák ka te gó ri á -
ja: (38 ne ve ző csa pat kö zül)

I. hely: Mó ra ferenc Ál ta lá -

nos Is ko la, Fegy ver nek-
PETŐFI csa pat: Bab gu -
lyást főz tek.

II. hely: Ál ta lá nos Is ko la,
Örményes-GULYÁS
LADYS csa pat: Gu lyás le -
vest főz tek.

III. hely: Or czy An na Ál ta lá -
nos Is ko la és Szak is ko la,
Fegyvernek-FAKANÁL
FORGATÓK csa pat: Ká -
posz tás pa szulyt főz tek.

A Gu lyás fesz ti vál kü lön dí -
jai:

„Leg jobb fa ka nál fo ga tó
lány” cím és a Vi dék ízei cí -
mű új ság fél éves elő fi ze té -
se, va la mint aján dék-
cso mag:  - Nyer te: Do mo -
kos Ág nes, Gyomaendrőd,
Beth len Gá bor Szak kép ző
Is ko la

 „Leg jobb fa ka nál fo ga tó fiú”
cím és a Vi dék ízei cí mű új -
ság fél éves elő fi ze té se, va -
la mint aján dék cso mag: -
Nyer te: Oláh Ven del,
Gyomaendrőd, Beth len Gá -
bor Szak kép ző Is ko la

 „Leg jobb hi gi é ni ai kö rül mé -
nyek” cím és az Ízvilág cí mű 
új ság elő fi ze té se, va la mint
aján dék cso mag: - Nyer te:
626. sz. Szak kép ző Is ko la,
Me ző túr.

Gom bás And rás nak, a Ma -
gyar Ven dég lá tók Ipar tes tü -
let ének Szer ve zé si Alel-
nökének fel aján lá sa,
20.000,-Ft ér ték ben in gyen
ét ke zés a Gom bás Ven -
dég lő ben - Nyer te:
„DÉLVIDÉKIEK” csa pa ta,
akik a Vaj da ság ból ér ke ze -
tek.

Gom bás And rás nak, a Ma -
gyar Ven dég lá tók Ipar tes tü -
let ének Szer ve zé si Alel-
nökének fel aján lá sa,
20.000,-Ft ér ték ben in gyen
ét ke zés a Gom bás  Ven -
dég lő ben - Nyer te:
„VAJDASÁGIAK” csa pa ta,
akik a Vaj da ság ból ér kez -
tek.

Jakabfy Lász ló, a Ma gyar
Ven dég lá tók Ipar tes tü let -
ének Szak mai Al el nök ének
fel aján lá sa: Apetitó kü lön -
díj, az Apetitó Ét te rem ben
20.000,- Ft ér ték ben in gye -
nes ét ke zés - Nyer te: Nagy
Lász ló Szak kép ző Is ko la,
Gim ná zi um és Kol lé gi um,
Kun he gyes

Jakabffy Lász ló, a Ma gyar
Ven dég lá tók Ipar tes tü let -
ének Szak mai Al el nök ének
fel aján lá sa: - Apetitó kü lön -
díj, az Apetitó Ét te rem ben
20.000,- Ft ér ték ben in gye -
nes ét ke zés - Nyer te: Mé -
szá ros Lő rinc Gim ná zi um,
Jászapáti-SZÜRKE MAR-
HÁK csa pa ta.

Azok nak, akiknek a fő zés
köz ben né ze lőd ni tá madt
ked ve, mazsorettek, fú vós
zenekar, ka to nai be mu ta tó,
mo dern- és nép tánc be mu -
ta tó, nép ze nei elő adás,
rend őr mo to ro sok, ijászok
ad ták a lát vá nyos prog ra -
mot.
Jö vő re új ra ugyan itt vár juk
a fegyvernekieket és a vi -
dék ről ér ke ző ket. 

Kö szön jük a fesz ti vál min -
den ver seny ző jé nek, fel ké -
szí tő jé nek, se gí tő jé nek ál-
dozatkész mun ká ját! Re -
mél jük, a IV. Gu lyás fesz ti -
vá lon is mét ta lál ko zunk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Diák-Gulyásfesztivál harmadszor
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Eb ben az év ben is meg ren -
de zés re ke rült a fent em lí -
tett el ne ve zé sű re gi o ná lis
ta nul má nyi ver seny. 

Két 8. és há rom 7. év fo lya -
mos ta nu ló egész évi mun -
ká já nak ered mé nye ként
va la mennyi en be ju tot tak a
Ken gye len meg ren de zett
re gi o ná lis dön tő be.

A leg jobb he lyen dön tő be
ju tott Bu dai Mi hály egy má -

sik or szá gos dön tő ben vett
részt ezen a na pon.

A 8. év fo lya mo so kat Donkó 
Lil la, és a 7. év fo lya mo so -
kat Bámer Ri chárd kép vi -
sel te a dön tő ben.

Lil la 23., Ri chárd 14. he lye -
zést ért el, ezért gra tu lá lunk 
ne kik!

-Bérczesi Má ria-
Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 

és Szak is ko la
föld rajz ta nár

A földrajz "szerelmesei"

A kecs ke mé ti Ka to na Jó zsef 
Könyv tár szer ve zé sé ben
19. al ka lom mal ke rült sor a
ver seny le bo nyo lí tá sá ra,
me lyen is ko lánk ta nu lói 6
éve vesz nek részt, Baksay
Elek ta nár úr ve ze té sé vel.
E tan év ben 7 ta nu ló egyé ni
és 40 ta nu ló csa pat ban ver -
se nyez te vé gig az 5 le ve le -
ző for du lót. A ver seny zést
se gí tő stáb ta gok: Baranyiné 
Buj do só Ág nes, Szűcs
Attiláné, Ko vács Irén,
Bérczesi Má ria, Len gyel
Andrásné, Fe hér Már ta,
Pán cél Tí mea.
A le ve le ző for du ló kat or -
szág szer te 265 be ne ve zett
csa pat ol dot ta és küld te
vissza több hó na pon át. A
fel adat meg ol dá sok so rán
ta nu ló ink sok-sok órát töl töt -
tek is ko lánk könyv tá rá ban:
le xi ko nok, is me ret ter jesz tő
köny vek, új sá gok, vers és
szép iro dal mi köny vek, kép -
ző mű vé sze ti al bu mok jár tak 
kéz ről-kéz re. A fel ada tok
so rán el ju tot tunk rend szer -
ta ni lag épít kez ve a mo sza -
tok tól a fá kig, va la mint az
egy sej tű ek től a ge rin ce se -
kig.
Iz gal mas volt a sok fé le fel -
adat : szö veg-ki egé szí tés,
do mi nó, mon dat ren de zés,

ér de kes kér dé sek, be tű ki -
ra kó, ösz vér sza vak írá sa
és mon dat al ko tás, fo gal -
ma zás írás ér de kes té má -
ra, fur csa ság mon da tok,
lánc ta go lás, tit kos írás
meg fej té se, fa tár gyak ke -
re sé se, nö vény ne vek ki ke -
re sé se, hí res bo ta ni ku sok,
ti tok ki de rí tés, vers il luszt -
rá ció pá ro sí tó, gi lisz ta óra -
rend össze ál lí tá sa, to tó,
csi ga-di vat be mu ta tó, bo -
gár gyűj tés ha tá ro zók ból,
ro var-ap ró hir de tés, rend -
ha gyó ál lat el len őr ző, pla -
kát ké szí tés sok-sok hó na-
pon át tör té nő meg ol dá sa.
Kecs ke mé ten 2006. má jus 
27-28-án ke rült sor az or -
szá gos dön tő re, ahol a kö -
vet ke ző szép ered mé nyek
ki hir de té sé re ke rül he tett
sor:
3-4. osz tá lyos egyé ni ve -
tél ke dő III. he lye zett
• Czifra Bá lint 4.a
• Sárándi At ti la 4.a

Fel ké szí tő: Szűcs Attiláné
5-6. osz tá lyos egyé ni ve -
tél ke dő II. he lye zett
• Tajti At ti la 6.a

7-8. osz tá lyos egyé ni ve -
tél ke dő II. he lye zett
• Nagy Sa rol ta 8.b

7-8. osz tá lyos csa pa tok II.
he lye zett
• Csör gő Gina 7.b
• Gődér Vi vi en 7.b
• Karkusz Ré ka 7.b
• Rentz Ta más 7.b

Fel ké szí tő: Baksay Elek
Gra tu lá lunk a ki tar tó, ered -
mé nyes mun ká hoz!

-Len gyel Andrásné- 
-Orczy An na Ál ta lá nos Is ko la 

és Szak is ko la-

"Barátunk a természet"

Ez év áp ri li sá ban mu tat ta
be a Könyv tár ban a ta va lyi
él mé nyei alap ján írt köny -
vét a Fegyvernekről, Sza-
pár fa lu ból szár ma zó Dr.
Daj ka Mik lós.

Bra zí lia mind annyi unk nak a 
tá vo li, ki is mer he tet len dél-
ame ri kai or szág, mely ből
sze ret nénk mi nél töb bet

meg tud ni. A videovetítéssel 
szinesített elő adá son a
szambaiskolák mű kö dé sé -
vel, Rio de Ja ne i ro ut cá i val
is mer ked het tünk.

Az elő adást nem is mé tel jük 
meg, de a köny vet el ol vas -
hat ják a Könyv tár ban.

-Tű he gyi Ju li an na-

Brazíliából jött

Hétfő - 1400 - 1700

Kedd  800 - 1200 1400 - 1700

Szerda - 1400 - 1730

Csütörtök - 1400 - 1730

Péntek  800 - 1200 1400 - 1700

Szombat 900 - 1200 -

Könyvtári nyitvatartás
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Az Or czy An na Ál ta lá nos
Is ko lából eb ben a tan év ben 
is igen sok ta nu ló vett részt
ta nul má nyi ver se nye ken.
Mind annyi an szép ered mé -
nyek kel ör ven dez tet tek
meg ben nün ket.

Ma gyar nyelv ből Bu dai Mi -
hály nyol ca di ko sunk má so -
dik al ka lom mal ju tott be a
Simonyi Zsig mond He lyes -
írá si Ver seny Kár pát-me -
den cei dön tő jé be. Együtt
ver se nyez he tett a ha tá ron
túl ról ér ke zett, szép ma gyar 
nyel vün ket hű sé ge sen őr -
ző, vé del me ző di á kok kal.
Mi si ta valy a 3., az idén a
10. he lyen vég zett. A Ne fe -
lejt sek! le ve le ző or szá gos
anya nyel vi ver se nyen pe -
dig el ső lett. A Mu -
száj-völgy ről szó ló ere-
detmonda meg al ko tá sá ért

a zsű ri kü lön dí ját kap ta.
Ju tal mul hor to bá gyi ki rán -
du lás ra is meghívták.

Baranyi Krisz ta (8. b) már
har ma dik al ka lom mal ve he -
tett részt a me gyei Ka zin -
czy -ver se nyen. (Elő ző
he lye zé sei: I. il let ve III.) Az
idén a har ma dik dí jat kap ta
a ran gos ver se nyen. Krisz -
ta szép be szé de, a nyelv -
he lyes sé gi sza bá lyok he-
lyes al kal ma zá sa pél da mu -
ta tó. Szá má ra fon tos, hogy
ver se nyen kí vül is szé pen
be szél jen.

Re mél jük, a kö zép is ko lá -
ban is si ke res lesz Mi si és
Krisz ta. Őszin tén kí ván juk,
hogy így le gyen.

-Rabóczki Lukácsné-

Büszkeségeink

Meg vál to zott a SWAY ze ne kar internetcíme, 
az új cím a kö vet ke ző: http://www.s-w-a-y.fw.hu



Vi rág va sár nap évek óta a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kar nagy ok ka ma ra -
kó ru sa ad hang ver senyt
Fegy ver nek temp lo ma i ban. 
2006-ban az or szág gyű lé si
vá lasz tá sok el ső for du ló ját
ír ták ki er re a nap ra, ezért
vá lasz tot tuk újabb idő pon -

tul a má jus 14-ét. Ezért ka -
pott a ren dez vény új ne vet.
„Ta va szi” lett a Ró mai ka to -
li kus Temp lom ban meg -
szó la ló kon cert.

Az utób bi évek ben a Női
Kar is csat la ko zik az elő -
adók kö zé, ma már né hány
fér fi val ki e gé szül ve ve gyes- 

ka ri da ra bo kat is éne kel -
nek.

Saj nos, az idő já rás nem ép -
pen a nyár előt idéz te, az
eső bi zo nyá ra ri asz tott el
né hány lá to ga tót.

Azok, akik el jöt tek, gyö nyö -
rű elő adást hall hat tak. A

me gye kó rus ve ze tő i nek
ének tu dá sa, össz hang ja,
da rab vá lasz tá sa min den kit
ma gá val ra gad.

Ma már öröm mel ál la pít hat -
juk meg, hogy az öt éves
fegyverneki kar is mél tó -
kép pen kép vi se li a te le pü -
lés ének sze re te tét.

-Tű he gyi Ju li an na-

Tavaszi hangverseny

A ta lál ko zó Jász-Nagykun
-Szolnok Me gyei be mu ta tó -
ját már 11. al ka lom mal ren -
dez tük köz sé günk ben.

A szín pom pás be mu tat ko -
zás ra a me gye 11 te le pü lé -
sé ről ér kez tek gyer me kek
és fel nőt tek. A zsű ri zés ben

volt vál toz ta tás ( itt nem tud -
hat ták meg a csa pa tok a
vég ered ményt), de a cse -
per gő eső el le né re is a ré gi, 
jó han gu la tú fesz ti vál em lé -
ké vel tér het tek ha za a gye -
re kek és a fel nőt tek.

-Tű he gyi Ju li an na-

A XV. Weöres Sán dor Or szá gos
Gyer mek szín ját szó ta lál ko zó

A te le pü lés testvértelepü-
lési kap cso la ta i nak leg na -
gyobb, leg fon to sabb ér tel -
me az, hogy a te le pü lé sek
la kói kö ze li is me ret ség be,
ba rát ság ba ke rül je nek egy -
más sal.

En nek egyik mód ja az, ha a
Vi rág zó-Ti sza Nap ján lá tott
ide ge ne ket meg szó lít juk,
be szél ge tünk ve lük. 

En nél szo ro sabb is me ret -
ség ala kul hat ki ak kor, ha
ven dé gül lá tunk egy-egy
em bert, eset leg csa lá dot.

Ek kor több időnk akad az
is mer ke dés re, ezért töb bet
tu dunk meg má sok éle té ről, 
hét köz nap ja i ról.

Aki úgy ér zi, hogy szivesen
is mer ne meg em be re ket,
kiváncsi ar ra, ho gyan él nek
a  Szlo vá ki á ban vagy
Auszt ri á ban a fa lu si la ko -
sok, je lent kez zen a Mű ve -
lő dé si Ház ban sze mé lye-
sen, vagy az 56/481-028
-as te le fon szá mon.

-Tű he gyi Ju li an na-

Ismerkedőket keresünk

A Szentmiklósi Na pok ke -
re té ben Fegyverneken is
be mu tat ják a szlo vá ki ai,
cseh és len gyel mű vé sze ti
is ko lá sok a tu dá su kat. A
Mű ve lő dé si Ház ban jú ni us
29-én 18 óra kor kez dő dő
prog ram re mél he tő leg a ta -
va lyi hoz ha son ló an szín vo -
na las lesz.  Az ese mény
elő adói a Tö rök szent mik ló -
si Ko dály Zol tán Ze ne is ko -
la ven dé gei.

-Tű he gyi Ju li an na-

Visegrádi országok bemutatója

Fegyvernken na gyon sok
lány, asszony fog lal ko zik a
go be lin hím zés las sú, fá -
rad sá gos, de szép ered -
ményt lét re ho zó fog la la tos-
ságával.

A má jus 16-26. kö zött lá to -
ga tott ki ál lí tás ra Bagi Ro zá -
lia, Ba log Ma ri ann, Bog nár
Kálmánné, Bu dai Mihályné, 
Czepán Albertné, Csejtey
Lászlóné, Far kas Istvánné,
Farkasné Pé ter Ju dit,
Hillender Ani ta, Mendler
Gáborné, Náhóczki Zsu -
zsan na, Négyesiné Bí ró Ilo -
na, Strigel Józsefné, Sza bó 
Zoltánné Hillender Ani kó,
Szatlóczki Józsefné, Ter-
nák Józsefné, Tóth Ist ván-
né hoz ta el mun ká it. A meg -
nyi tót a Mó ra Fe renc Ál ta lá -
nos Is ko la ének ka ra tet te
han gu la tos sá.

A lá to ga tók nagy-nagy el is -
me rés sel nyi lat koz tak a
mű vek ről. A fel aján lott dí jak 
mi att a kö zön ség sza va za -
to kat meg szám lál tuk, iga -
zán min den ké szí tő mű vét
dícsérték a né zők.

Kí vá nom, hogy még so ká ig
öl tö ges sék az ap ró öl té se -
ket ma guk és a ké pe ket né -
zők gyö nyö rű sé gé re.

-Tű he gyi Ju li an na-

Gobelinkiállítás
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Jú ni us 4-én, Pün kösd kor a fegyverneki Női Kar

 a be rek für dői Re for má tus temp lom ban éne kelt.  A Szapáry Nép dal kör 

A Pacsirtza Citerazenekar

A Ma gyar Vö rös ke reszt
Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei szer ve ze te a Vö -
rös ke reszt Vi lág nap ja al -
kal má ból meg ren de zett
ün nep sé gén ön kén te sei és
mun ka tár sai vö rös ke resz -
tes te vé keny sé gét ju tal -
maz ta.

A ki tün te té se ket Habs burg
György, a Ma gyar Vö rös ke -
reszt el nö ke és dr. Mor zsá -
nyi Éva, a Ma gyar Vö rös-
ke reszt fő tit ká ra ad ta át. A
részt ve vő ket Czuczi Mi hály 
pol gár mes ter és Tok ár Ist -
ván, a Me gyei Köz gyű lés
el nö ke is kö szön töt te.

Ezen az ün nep sé gen ve -
het te át Ré ti Lajosné, a
Fegyverneki Vö rös ke reszt
Alap szer ve zet ve ze tő je,
több év ti ze des ki emel ke dő

mun ká ja el is me ré se ként a
Vö rös ke resz tes Mun ká ért
ki tün te tés Bronz fo ko za tát

A Vö rös ke reszt Nap ját te le -
pü lé sün kön, a Szapárfalu
Klub könyv tár ban jól si ke rült 
bál lal ün ne pel ték a szer ve -
zet tag jai. Itt kö szön töt ték
Ancikát is ki tün te té se al kal -
má ból.

Bí zom ben ne, hogy a né -
hány éve Fegy ver nek Köz -
szol gá la tá ért dí jas hölgy
so ká ig se gí ti a Ma gyar Vö -
rös ke reszt te vé keny sé gét.

Gra tu lá lunk!

-Tű he gyi
Ju li an na-

Vöröskereszt kitüntetés

A Kevi Ju hász fesz ti vá lon
sok éve már Pász tor dal-
be mu ta tót is tar ta nak, ahol
a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar
min dig elő ad ja népdaltudá-
sát.

A me gyé ben és a tá gabb
kör nye ze tünk ben is szá -
mon tar tott együt tes szo ká -
sá hoz hí ven nagy si ker rel
éne kel te és ci te ráz ta el
őse ink da la it.

-Tű he gyi Ju li an na-

Juhászfesztivál

 A Holt-Ti sza ma gas víz ál -
lá sa és a saj ná la to san ma -
gas ta laj víz szint mi att a
ha gyo má nyos Ma já lis el -
ma radt. A te le pü lés má sik
pont ja i ra va ló át he lye zés
vagy a több ap ró hely szín
a ren dez vény han gu la tát

sem mi eset re sem ad ta vol -
na vissza.

Az ég is saj nál ta a prog ra -
mot, mert eső vel si rat ta
meg a má jus el ső nap ját.

-Tűhegyi Ju li an na-

Elmaradt a Majális

A Pa csir ta Ci te ra ze ne kar
vissza té rő, na gyon várt
ven dég Abasáron, a nem -
zet kö zi ka to na-, pop dal- és
bor dal fesz ti vá lon.

Eb ben az év ben ve lük tar -
tott a Szapáry Nép dal kör is
má jus 21-én.

Mind két cso port nagy si kert 
ara tott. A gyö nyö rű en elő a -
dott da lo kat telt ház hall gat -
ta. 

Gra tu lá lunk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Abasáron jártunk
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Az or szá gos saj tó ban nap ja ink ban a
vá lasz tá sok kal kap cso la tos hí rek és
az olaj árak emel ke dé sé ről szó ló be -
szá mo lók mel lett egy re több hang -
súlyt kap a nem zet kö zi ter ro riz mus. A
vi lág szá mos pont ján foly nak har cok
en nek, a tár sa da lom ra néz ve elég ká -
ros, ha tás nak a meg fé ke zé sé re. Irak -
ban és Af ga nisz tán ban is szol gál nak
ma gyar ka to nák a ter ro riz mus meg fé -
ke zé se ér de ké ben, köz tük há rom
fegyverneki fiú Bagi Ta más, Strígel
Gyu la és Gácsi Ri chárd Af ga nisz tán -
ban töl ti fél éves kül föl di szol gá la tát.
Az ott ál lo má so zó ma gyar ka to nák a
nem zet kö zi biz ton sá gi erők
ellenőrzése alatt mű kö dő tar to má nyi
új já é pí tő cso por tok ban szol gál nak.
Fel ada tuk a ter ro riz mus el le ni harc
mel lett a tar to má nyok ban lét re ho zott
is ko lák és kór há zak za var ta lan
működését biz to sí ta ni. Er re azért van
szük ség, mert a tér ség ben az ok ta tás
és az egész ség ügy olyan szint re ért el 
az el múlt év ti zed ben, a tálib re zsim -
nek köszönhetően , ami lyen az eu ró -
pai em ber szá má ra ne he zen
el kép zel hető. Az orosz ura lom után
1989-ben az or szá got a tálib erők
von ták el len őr zé sük alá. Ek ko ri ban az 
em be rek éle tét egyet len sza bály rend -
szer irá nyí tot ta és az is ko lák ban sem
ta nul hat tak mást a fi a ta lok csak az
Isz lám szi go rú ta na it. Egyet len tan -
anyag a Ko rán volt, a mo ha me dán
val lás szent köny ve. Aki vé tett ezek a
ta nok el len szi go rú bün te tés re szá -
mít ha tott. A hűt len sé get nyil vá nos
meg kor bá cso lás sal vagy kö ve zés sel, 
a lo pást vég tag le vá gás sal bün tet ték.
A nőknek kö te le ző volt vi sel ni a bur -
kát, ami egy ru ha da rab és az egész
tes tet el ta kar ja, be le ért ve az ar cu kat
is. Az ok ta tá si és az egész ség ügyi
rend szer kö zép ko ri szín vo na lon

működött és en nek kö szön he tő en az
ott élő em be rek vár ha tó élet ko ra 38-
42 év kö rül mo zog a mai na pig. A na -
gyobb vá ro sok ban működnek eu ró -
pa i ak hoz ha son ló is ko lák, ahol a
di á kok ta nul hat nak ma te ma ti kát, kör -
nye zet is me re tet, művészetet és ide -
gen nyel vet. A kü lönb ség az hogy a
fi úk és a lá nyok nem jár hat nak egy -
szer re is ko lá ba. Ahol er re van le he tő -
ség kü lön is ko lá kat mű köd tet nek a
fi úk nak és a lá nyok nak, ahol nem en -
ge dik meg a kö rül mé nyek, ott kü lön

idő pont ban ta nul nak a fi úk és a lá -
nyok. Van is ko la épü let ük és dél után
ki me het nek spor tol ni az ud var ra, ha
vé ge a ta ní tás nak. Ezek ben az in téz -
mé nyek ben több nyi re szak kép zett
ok ta tók dol goz nak ki dol go zott tan -
anyag se gít sé gé vel. Más azon ban a
hely zet vi dé ken. Az is ko la épü let sze -
re pét egy, a sza bad le ve gőn ki te rí tett
sző nyeg és egy táb la töl ti be, vagy
egy fel ál lí tott sá tor ban ta nul nak a fi a -

ta lok bú tor és be ren de zés nél kül.
Nincs a gye re kek nek tol la, fü ze te
csak egyet len köny ve, ami a szük sé -
ges is me re te ket tar tal maz za. Is ko lán -
ként egy lab da van biz to sít va a
köz pon ti ke ret ből, amit csak az
idősebbek hasz nál hat nak he ten te
egy szer az el hasz ná ló dás mi att. Az
ok ta tók nem rit kán a me ne kült tá bo -
rok ban felnőtt és mi ni má lis nyelv tu -
dás sal és is me ret tel ren del ke ző
15-18 éves fi a ta lok. Egy-egy ilyen is -
ko lá ba több szá zan is jár nak és itt
sem ta nul hat nak együtt a fi úk és a lá -
nyok, ezért fel vált va kell meg ol da ni az 
ok ta tást reg gel től es tig. Nem min den -
ki jár hat azon ban is ko lá ba. A sze gé -
nyebb rétegű csa lá dok nem
en ged he tik meg ma guk nak az is ko -
láz ta tást. Mi vel egy csa lád ban 8-10
gyer mek van és a mun kák zö mét a
gyer me kek vég zik, ezért so kan nem
en ged he tik meg, hogy mun ka he lyett
is ko lá ba jár ja nak ezek a gyer me kek.
Mond hat ni ki vált ság az is ko lá ba já -
rás, ezért az is ko lá sok szí ve sen ül nek 
az is ko la pad ban és lé leg zet vissza -
fojt va hall gat ják a tan anya got, “mint
Kindert Fe renc ta nár Úr ér de kes szto -
ri ja it an nak ide jén hall gat ták a di á -
kok”. Az Af ga nisz tán ban ál lo má so zó
szer ve ze tek ezen az ál la po ton pró -
bál nak ja ví ta ni. A ta nu lás hoz szük sé -
ges esz kö zök kel lát ják el a rá szo ru ló
is ko lá kat. Tol la kat, fü ze te ket és is ko -
la tás ká kat osz to gat nak a di á kok nak,
gyógy sze rek kel és tá jé koz ta tó fü ze -
tek kel lát ják el a kór há za kat és nem -
zet kö zi hí re ket tar tal ma zó új sá go kat
ter jesz te nek a la kos ság szá má ra. A
la kos ság mind er re na gyon nyi tott és
ha tud ja se gí ti a szer ve ze tek mun ká -

ját.
-Czifra Etel ka-

„Afganisztán Fegyvernekről nézve”
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A ta va szi vegyeshalfogó ver se nyün -
ket áp ri lis 29-én ren dez tük meg. A
hely szín a fegyverneki holt ág ma gas
víz ál lá sa mi att, ez út tal is a Nagy kun -
sá gi Fő csa tor na 4. sz. fő út mel let ti
sza ka sza volt. Min den hor gász en ge -
déllyel ren del ke ző ta gunk in dul ha tott,
at tól füg get le nül, hogy ho va vál tott te -
rü le ti je gyet. Ren dez vé nyünk iránt
nagy volt az ér dek lő dés. Ne ve zés kor
a szo ká sos mó don meg ven dé gel tük a 
ver seny ző ket. Sze ren csés nap juk
volt a hor gá szok nak, mert min den ki
hor gá ra akadt hal. Össze sen több,
mint 50 kg ha lat fog tak..

Az aláb bi ered mé nyek szü let tek:
Fel nőtt ka te gó ria:

1. Tukarcs At ti la 4975 pont
2. Tú ró Ist ván  3867 pont

3. Má nyi Jó zsef 3097 pont
4. Bu rai Je nő 2844 pont

5. Ko vács Csa ba 2663 pont
6. Tú ró Jó zsef 2646 pont

Ifi- gye rek ka te gó ria:
1. Kindert Dá ni el 1335 pont
2. Fo dor Ri chárd 1019 pont
3. Czakó Lász ló 965 pont
4. Vágán Csa ba 761 pont
5. Kontér Kris tóf 626 pont

6. Domány Ist ván 612 pont
A nyer te sek ju tal ma ér té kes fel sze re -
lé sek vol tak. Min den ki meg elé ge dés -
sel vet te át a meg ér de melt dí jat. A
leg idő sebb és leg fi a ta labb ver seny ző, 
Im re Sa nyi bá csi és Kontér Kris tóf,
aján dék cso ma got ka pott.
A ver seny dísz ven dé ge Herbály Im re
or szág gyű lé si kép vi se lő volt. A sok kí -
sé rő és ér dek lő dő mel lett meg tisz tel -
te ren dez vé nyün ket  Ficsór Dé nes
al pol gár mes ter is. 
A díj ki osz tás után
min den ki jó ízű en
fa la to zott az idő -
köz ben el ké szült
ser tés- pör költ ből.
Ez úton sze ret ném
meg kö szön ni
mind- azok nak a
tá mo ga tá sát, akik
hoz zájá rul tak ah -
hoz, hogy ilyen
szín vo na las ver -
senyt tud tunk ren -
dez ni. 
El is me rés il le ti a
ve ze tő sé get is a jó
szer ve zé sért.

Ren dez vé nyünk csa lá di as lég kör ben
zaj lott le. Aki el jött, jól érez te ma gát,
meg volt elé ged ve a ver seny szín vo -
na lá val, a szer ve zés sel, az el ért ered -
mé nyek kel. 
A Kö zép-Ti sza Vi dé ki Hor gász Egye -
sü le tek Szö vet sé ge áp ri lis 30-án kül -
dött köz gyű lést tar tott, me lyen az
egye sü let csúcs ve ze tő sé ge ja vas la -
tá ra, az ed dig vég zett te vé keny sé gé -
ért Kor pás Sán dor ve ze tő sé gi ta gunk
„ Egye sü le ti mun ká ért” ki tün te tés ben
ré sze sült.
A nyár ra jó hor gá sza tot, jó fo gást kí -
vá nok min den hor gász nak.

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-       

A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei

Vé get ért a 2005-2006-os Jász Nagy -
kun Szol nok Me gyei lab da rú gó baj -
nok ság. El ér ke zett az idő, hogy
szá mot ves sünk csa pa ta ink tel je sít -
mé nyé ről. A fel nőt tek a pont va dá szat
kez de tén min den kép pen jobb he lye -
zés ről ál mod tak, hi szen a meg szer -
zett nyol ca dik he lyük re sem mi kép pen 
sem le het nek büsz kék. Mon dom ezt
ak kor is, ha ren ge teg sé rü lés be teg -
ség ti ze del te so ra i kat.  Hi á ba volt meg 
a re mény még a baj no ki szü net ben az 
érem szer zés re, ta va szi tel je sít mé -
nyünk alap ján a kö zép me zőny be
süllyedt a gár da.
Az if jú sá gi ak is el ron tot ták egész
éves mun ká ju kat leg utób bi mér kő zé -
sük kel. A fi a ta lok at tól a Ti szaföld vár -
tól szen ved tek ve re sé get akik egész
év ben a vert me zőny ben fog lal tak he -
lyet. Ez zel a ve re sé gük kel tá vo labb
ke rül tek az érem szer zés től. (Lap zár -
ta kor Besenyszögön játsza le utol só
mér kő zé sét a csa pat,  ezért nincs
még pon tos ered mény).
Ser dü lő ink re még számszerint öt
mér kő zés vár az el kö vet ke zen dő 3
hét ben. Je len leg a ta bel la hát só fe lé -

ben fog lal nak he lyet, de amennyi ben
a 3 el ma radt mér kő zés ből tud nak
pon to kat gyűj tö get ni be ér he tik a kö -
zép me zőnyt, de tel je sít mé nyük ne kik
is el ma radt a vá ra ko zás tól.
Az U-13-as baj nok ság pár hu za mo -
san a ser dü lők kel bo nyo ló dik, így rá -
juk is vár nak még mér kő zé sek. 
Most ter mé sze te sen pi he nő re vo nul -
nak fo cis tá ink, mely pi he nő min den
bi zonnyal jú li us ele jé ig tart, ek kor
ugyan is el kell kez de ni a fel ké szü lést 
a kö vet ke ző idény re. Re mél he tő leg
az egye sü let ve ze té se egy ben tud ja
tar ta ni a fel nőtt keretet és az if jú sá gi
csa pat ból ki öre ge dett já té ko sok kal
ki e gé szül ve egy jobb és ered mé nye -
sebb csa pat for má lód hat. 
A csa pat elő re lát ha tó lag most is, mint 
min den éveben el fog in dul ni
Abádszalókon a Ti sza-tó Ku pán. Az
edző mér kő zé sek idő pont já ról pe dig
az egye sü let weblapján ér te sül het -
nek.
Több öröm te li ese mény is tör tént
mely köz vet ve kap cso ló dik egye sü le -
tünk höz.

Négy fi a tal ko rú lab da rú gónk (Csőke
Gá bor, Nagy Dá vid, Göblyös Já nos
és Vincze Ger gely) a KUN FC fi a tal ja -
i hoz csat la koz va Fran cia or szág ba
utaz tak, ahol Pün kös di tor nán vet tek
részt, re mél jük szép si ke rek kel és él -
mé nyek kel gaz da god va.
Lab da rú gó ber kek ben bi zo nyá ra so -
kan tud ják hogy négy lab da rú gónk
(Fe ke te Sza bolcs, Fa ra gó At ti la, Fa -
ra gó Zsolt, Szász Krisz ti án) a tö rök -
szent mik ló si FÁKLYA SE szí ne i ben
az NB II-es Futsal Baj nok ság ban sze -
re pel hét ről-hét re. Eb ben az év ben a
csa pa tuk 2. he lye zést ért el a
bajnoságban és osz tá lyo zó mér kő -
zést is ját szot tak az NB I-be ju tá sért,
mely ről min den hé ten össze fog la lót
lát hat tak a SPORT KLUB te le ví zi ó -
ban. Ked den az MLSZ szék ház ban
ün ne pé lyes ke re tek kö zött kap ták
meg az ezüst ér me ket, me lyen Fa ra gó 
Zsolt, Eszterházi Már ton tól ve het te át
az NB II. gól ki rá lyá nak já ró kü lön dí jat. 
Gra tu lá lunk ne kik!

-Polgár Ist ván-

Labdarúgás
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Vár juk Önt és csa lád ját a Vi -
rág zó Ti sza Nap ja ren dez -
vé nye i re!

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

A vár ha tó prog ram:

 jú ni us 23

• 2100 -tól: Zu ha tag Klub Kon cert: Zu ha tag, Anonym,
Sway.

jú ni us 24. 
• 2000 Nép vi se le tes fel -

vo nu lás.
• Hu szár be mu ta tó,
• Lo vas-me net tán cos

fel vo nu lás a Holt-Ti -
szá ig,

• Csó na kos–vi rá gos
fel vo nu lás a Holt-Ti -
szán,

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

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

 A szlo vá ki ai Fegy ver -
nek pol gár mes te re,

 Az auszt ri ai Zurndorf
kép vi se lő je,

 Fegy ver nek pol gár mes te re.
• Né pek és kul tú rák,
• „Dal és tánc” –az Annaházi Tánc cso port, a Pa csir ta Ci -

te ra ze ne kar és a Női Kar, va la mint a ven dég or szá gok
elő adói,

• Tű zi já ték, pá lya bál – a Rocky Cats együt tes szol gál tat -
ja a ze nét,

• Karaoke,

• Szent Iván-éji tűz ug rás sze rel mes fi a ta lok nak és idő -
seb bek nek.

2006. jú ni us 25.
• 730 Ne ve zé sek.

• 800 Vi rág zó Ti sza Ku pa: fér fi, női, fel nőtt, if jú sá gi ve -
gyes csa pa tok kis pá lyás lab da rú gó ku pá ja.

• 900 - Sport te lep te rü le tén: 
• gyer mek fog lal koz ta tók:

gyöngy fű zés, báb ké szí tés,
fa ze kas ko rong, rajz ver -
seny; né pi já té kok ké szí té -
se,

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

• be mu ta tók: fegy ver ko vács -
ok; fegy ver ké szí té si elő -
adás, mo dern fegy ve rek,
ke le véz ha jí tás, rend őr sé gi
ku tya be mu ta tó, fő ző ver -
seny,  szal ma fo nás; ko sár -
fo nás; há ló szö vés, patch-
work , men té si be mu ta tó,

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

• egye bek: ökör sü tés,
sors jegy, sé ta ko csi -
ká zás hin tó val, sár -
kány ere ge tés,
vá sá ro zók.

• 1000-tól Szín pa di mű -
sor: 

• he lyi és a szlo vá ki ai
Fegyvernekről és
Zurndorfból ér ke ző
if jú sá gi elő adók be -
mu tat ko zá sa,

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

• nép tánc, nép ze ne,
mo dern tánc,

• Szapáry Nép dal kör,
• Pom-pomos és

tor ná zó ovi sok,
• Mo dern tánc be -

mu ta tók,
• Vá sá ri bá bos elő -

adás,

• Tiszaszentimre
fel nőtt szín ját szók 
elő adá sa,

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

• Street Feelings
Break cso port
elő adá sa, 

• Dalma Dance mo -
dern tán cok,

• 1600-tól Tűz ol tá si
és men té si be mu -
ta tó.

Vár juk Önt is a Vi rág zó Ti sza Nap ján!

-Tű he gyi Ju lianna-

Virágzó Tisza Napja 2006

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:  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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