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A Fegyverneki Re for má tus Egy ház új misszió lel ké sze -
ként il lő, hogy be mu tat koz zak a Köz ség la kó i nak.

Ne vem Lomentné Szopkó Tün de. Kar ca gon szü let tem,
és a gyer mek ko ro mat is ott töl töt tem. Az ot ta ni gim ná zi um 
el vég zé se után 2 évig fo gya ték kal élő gye re kek közt dol -
goz tam fog lal koz ta tó ként. Ez idő alatt érett meg ben nem
a dön tés, hogy lel kész sze ret nék len ni. 1990-től a Deb re -
ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem hall ga tó ja let tem. 
Már ne gyed éves teológaként rend sze res hét vé gi szol gá -
la to kat vé gez tem a tiszaroffi gyü le ke zet ben. 1996-ban
dip lo máz tam, és Tiszaroff lel ki pász to ra let tem. Tu dá so -
mat to vább sze ret tem vol na gya ra pí ta ni, hogy a
lelkigondozásban, a meg seb zett lel kű em be rek se gí té sé -
ben jár ta sabb le gyek, így 1998-ban men tál hi gi é ni kus dip -
lo mát sze rez tem a Deb re ce ni Kos suth La jos
Tu do mány egye te men.

Fér jem Loment Pé ter ugyan csak lel kész. 1997 óta va -
gyunk há zas tár sak és mun ka tár sak, és az óta Tiszaroffon
élünk. Is ten meg aján dé ko zott min ket 3 gyer mek kel: Vi o la
és Bo ró ka 9 éves iker lá nyok, Ka tin ka 3 éves. Há lá sak va -
gyunk az ő éle tü kért, és igye ke zünk sze re tet ben, hit ben
ne vel ni őket.

2003 óta a kunhegyesi Sarepta Re for má tus Idő sek Ott ho -
ná ban vég zek lelkigondozást, fog lal ko zás szer ve zést. Ez
idő alatt so kat ta nul tam az idő sek től és az idő sek ről. 12
éve ta ní tok hit tant óvo dá ba és ál ta lá nos is ko lá ban. Tu -
dom, hogy eb be az ér ték rend nél kü li vi lág ban a szü lők
egy re töb bet ag gód nak afe lől, hogy mi lyen vi lág ra nő nek
fel gyer me ke ik, és ho gyan áll ják meg majd a he lyü ket a
pró bá kon. Azok a szü lők, akik a gyer me ke i ket élet re szó ló 
jó út ra va ló val sze ret nék el in dí ta ni, azok már kis ba bá juk

szü le té se kor gon dol nak an nak lel ki nö ve ke dé sé re. Ke re -
sik a le he tő sé get ar ra, hogy ke reszt ség ben, hit ok ta tás ban 
és kon fir má ci ó ban ré sze sül hes sen. Azok a szü lők, akik -
nek gyer mek ko rá ból ez ki ma radt, azok gyer me ke ik kel
együtt is át él he tik a hit ben va ló erő sö dés örömét.

It te ni mun kán kat kö szö net mon dás sal sze ret nénk kez de -
ni. Min de nek előtt meg kö szön jük Fe hér Ákos nyu gal ma -
zott lel ki pász tor nak év ti ze de ken át tar tó hű sé ges
helyt ál lá sát és szol gá la tát, és kö szö ne tet mon dunk Pá lin -
kás Gyu lá nak és fe le sé gé nek, Ba lo gi Be á tá nak, akik fi a -
ta los len dü let tel szer vez ték új já a re for má tus gyü le ke zet
éle tét. Vé gül, de nem utol só sor ban kö szö ne tet mon dunk
az Ön kor mány zat nak és mind azok nak a ma gán sze mé -
lyek nek, vál lal ko zók nak, akik az el múlt idő szak ban ere jü -
kön felül nyúj tot tak tá mo ga tást és se gít sé get az előt tünk
itt szol gá ló lel ké szek nek szol gá la tuk vég zé sé hez és a
gyü le ke ze ti élet meg szer ve zé sé hez.

Fegyverneki szol gá la ta ink so rán, me lyet fér jem mel együtt 
fo gunk vé gez ni, sze ret nénk nagy hang súlyt fek tet ni a
gyer me kek hit ok ta tás ára és csa lá di al kal mak szer ve zé -
sé re. Kér jük, fo gad ják szí ve sen fel kí nált al kal ma in kat, le -
vél ben és sze mé lye sen tör té nő meg ke re sé sü nket!

Bemutatkozik a református lelkész

• Be in dul a re for má tus hit ok ta tás az is ko lák ban és óvo -
dák ban he ti 1 al ka lom mal. A rész vé tel in gye nes. A
meg ke resz telt és a még meg nem ke resz telt gyer me -
ke ket is vár juk. Je lent kez ni a pe da gó gu sok nál le het.

• Az is ten tisz te le tek ide je vál to zott. Min den va sár nap 
9 óra kor kez dő dik.

• Min den pá ros hét szer da 10 óra kor az Arany kor Idő -
sek Ott ho ná ban bib lia órát tar tunk, mely re sze re tet tel
vá runk min den kit.

• Hi va ta li idő szer da 10-12 óra kö zött.

-Lomentné Szopkó Tün de-
-re for má tus lel kész-
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Szep tem ber 23-án a szom szé dos Ken de re sen járt a
Szapáry Nép dal kör és a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar. 
A nép dal kör asszo nyai, a ci te rá zó lá nyok, va la mint a fel -
ké szí tő Kindert Fe renc is vas tap sot köny vel he tett el a
hozzáértő kö zön ség től. 

Gra tu lá lunk! 
-Tű he gyi Ju li an na-

Katonadalok sikere



A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép vi se lő tes tü -
let au gusz tus ban egy so ros és egy so ron kí vü li, szep tem -
ber ben egy so ros ülést tar tott.

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

Au gusz tus 10-i so ron kí vü li ülé sen:
• Meg vá lasz tot ta a tes tü let a He lyi Vá lasz tá si Bi zott sá -

got, va la mint a sza va zat szám lá ló bi zott sá gok ki egé szí -
té sé ről dön tött. 

• A Köz pon ti Óvo da fel újí tá sá val elő ze te sen egyet ér tett. 

Au gusz tus 31-i so ros ülé sen:
• El fo gad ta az ön kor mány za ti költ ség ve tés I. fél évi tel je -

sí té sé ről ké szült be szá mo lót.
• A nem ze ti, ki sebb sé gi jo gok ér vé nye sü lé sé ről, a Ci -

gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat tal kö tött együtt mű kö -
dé si meg ál la po dás ér té ke lé sé ről be szá mo lót fo ga dott
el.

• Tár gyal ta a fog lal koz ta tás hely ze tét, a be szá mo lót el fo -
gad ta a tes tü let.

• Jó vá hagy ta a két ál ta lá nos is ko la „Pá lya kez dők a köz -
ok ta tás ban” c. prog ram ban va ló rész vé tel ét.

• Meg ha tá roz ta a 2006/2007. tan év ben in dít ha tó cso por -
tok, osz tá lyok szá mát.

• A te le pü lés fej lesz té si kon cep ció ér vé nye sü lé sé ről ké -
szült tá jé koz ta tót a tes tü let tu do má sul vet te.

• Jó vá hagy ta a Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat hoz tör té nő csat la ko zást. 

• A szenny víz te lep fej lesz tés hez az ön kor mány zat pá -
lyá za ti pénzt nyert. A be ru há zás brut tó be ke rü lé si költ -
sé ge ala cso nyabb (60.073.000 Ft), mint a pá lyá zat ban
sze re pelt összeg (92.200.000 Ft), ezért a tá mo ga tá si
szer ző dés meg kö té sé hez mó do sí ta ni kel lett az ön kor -
mány zat feb ru ár ban ho zott ha tá ro za tát.

• Az au gusz tus 10-i ülé sen ho zott elő ze tes egyet ér tés
után, a Köz pon ti Óvo da fel újí tá sá hoz 22.389.000 Ft-ra
vál lalt kö te le zett sé get a tes tü let a 2006. évi költ ség ve -
tés ter hé re. 

• A Re for má tus Egy ház köz ség ké rel mé re 250.000 Ft tá -
mo ga tást ha gyott jó vá a temp lom előt ti tér bur ko lat
meg épí té sé hez. 

• Ha tá ro za tot ho zott a tes tü let, hogy a 2007. évi költ ség -
ve té si terv kon cep ci ó ban a bel te rü le ti bel víz há ló zat ter -
ve zé sé re 1.171.000 Ft-ot kell sze re pel tet ni.

• A Pol gár őr ség ré szé re – köz ér dek ből – a Fel sza ba du -
lás u. 161. sz. alat ti, volt zöld sé ges rak tár he lyi sé get
szep tem ber 1-től té rí tés men te sen bér be ad ta. 

• A kép vi se lő tes tü let nem en ge dé lyez te a tiszabői kom -
mu ná lis hul la dék fegyverneki sze mét te lep re tör té nő
szál lí tá sát.

• A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tá sa az
ÁFA 2006. szep tem ber 1-i vál to zá sa mi att Idő sek Klub -
já ban fi ze ten dő ét ke zés és há zi se gít ség nyúj tás dí ját
ha tá roz za meg. 

• Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la
„Munkaerőpiaci Alap Kép zé si Alap rész” nyer tes pá lyá -
za tá hoz 509.000 Ft ön részt biz to sí tott.

Szep tem ber 21-i ülé sen:
• A tes tü let mó do sí tot ta az ön kor mány zat költ ség ve tés -

ét.
• Fe lül vizs gál ta az ön kor mány zat költ ség ve tést meg ala -

po zó ren de le te it, és ahol a ki adá sok nö ve ke dé se in do -
kol ta, ott mó do sí tot ta a ren de le tet. A mó do sí tá sok ról
rö vi den:

 1.) Me ző őri szol gá lat ról szó ló ren de let, ha tály ba lép:
2007. ja nu ár 1-én. Az 1 ha alat ti föld te rü let után szán tó, 
gyü möl csös (kert, sző lő, min ta tér, zöld ség) 350 Ft/év,
gyep (le ge lő, rét, min ta tér) 100 Ft/év já ru lé kot kell fi zet -
ni. A par lag mű ve lé si ág pót be val lá sá ra ad le he tő sé get 
a ren de let mó do sí tás, tárgy év jú li us 31-ig. 

 2.) Szi lárd hul la dék gaz dál ko dás:
Mi vel az ígért ha tár idő re a kétpói hul la dék le ra kó te lep
be üze me lé se nem tör tént meg, ezért a ren de le tünk ben 
a szi lárd hul la dék el he lye zé sé nek és ár tal mat la ní tá sá -
nak he lyé ül is mét a Bé ke úti sze mét te le pet kel lett meg -
je löl ni. A sze lek tí ven ke zelt hul la dé kot a kétpói le ra kó
üzem be he lye zé sé ig te le pü lé si szi lárd hul la dék ként
kell ke zel ni és azt a Bé ke úti sze mét te lep re kell szál lí -
ta ni.
2007. jú li us 1-től a tar tály után 0,50 Ft/li ter ked vez -
ményt (je len leg 0,70 Ft/li ter) biz to sít az ön kor mány zat.
Ez mi att az aláb bi lesz a díj té tel:
I. Te le pü lé si szi lárd hul la dék köz szol gál ta tás dí ja
2007. jú li us 1-től tar tály ra 2,04 Ft/li ter, zsá kok ra 2,54
Ft/li ter . A tar tály dí ja 0,50 Ft/li ter össze gű - 20 % - ked -
vez ményt tar tal maz.

Sor szám
Gyűjtőedényzet

mé re te
Egységes díj té tel 

Ft/hét

1. 120 lit. tar tály 245.-

2. 1100 lit. tar tály 2 244.-

 3.) A la ká sok bér le té re, va la mint el ide ge ní té sé re szó ló
ren de let:
Az ön kor mány za ti tu laj do nú la ká sok után fi ze ten dő
lak bér össze gét mó do sít ja a ren de let.

 4.) Meg ha tá roz ta a tes tü let a 2007. évi nyers anyag nor -
mát. 

 5.) A köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze ge 2007. 
ja nu ár 1-től - a me ző őri já ru lék kal szink ron ban – szán -
tó, kert, sző lő, gyü möl csös ese tén 700 Ft/ha/év, rét, le -
ge lő, gyep ese tén 300 Ft/ha/év lesz. 

• A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tá sa: A
2006-ban ke let ke zett bel víz károk eny hí té sé ről
155/2006.(VII.26.) kor mány ren de let alap ján az egyes
ká ro sul tak tá mo ga tá sá val, a te le pü lé si ke ret összeg el -
osz tá sá val kap cso la tos el já rás so rán fi gye lem be kell
ven ni töb bek kö zött a ká ro sul tak szo ci á lis hely ze tét és
rá szo rult sá gát, ön ere jét, va la mint a szo ci á lis el lá tá so -
kat sza bá lyo zó he lyi ren de let vo nat ko zó ren del ke zé se -
it. 
Te kin tet tel ar ra, hogy a kor mány ren de let nem
kár té rí tés ről, ha nem kár eny hí tés ről be szél, így a szo ci -
á lis rá szo rult ság mér té ké nél a szo ci á lis ren de let ben
egyéb ként elő írt jö ve del mi hely zet től ma ga sabb össze -
get fo ga dott el a kép vi se lő tes tü let, konk ré tan a ké rel -
me ző ház tar tá sá ban az egy fő re ju tó ha vi jö ve de lem
nem ha lad hat ja meg az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb
össze gé nek 400 %-át (ami 2006. év ben 103.200 Ft).
Amennyi ben meg ha lad ja, úgy a meg ítélt tá mo ga tás 10
%-kal csök ken tett összeg ben fi zet he tő ki. 

• A Kép vi se lő tes tü let jó vá hagy ta a Pol gár mes te ri Hi va tal
és az in téz mé nyek 2007. évi el len őr zé si ter vét. 

• Jó vá hagy ta az is ko la tej igény lés re szó ló elő ter jesz tést
2006. de cem ber 22-ig. 

• A Róm. Kat. Plé bá nia Hi va tal meg vé tel re aján lott az ön -
kor mány zat nak  a Má ria tér ből 3233 m2 te rü le tet 1.200
Ft/m2 áron. A tes tü let – te kin tet tel a nagy összeg re –
úgy ha tá ro zott, hogy az elő ter jesz tést le ve szi na pi rend -
ről és az majd az új tes tü let elé fog ke rül ni. 

A képviselőtestület hírei

2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. október 12.



• A Fel sza ba du lás u. 172. sz. alat ti bér le mény (disco) fel -
újí tá si mun ká i nak el is me ré sé re 468.822 Ft összeg ben
vál lalt kö te le zett sé get.

• A kor mány ren de let alap ján Fegy ver nek ré szé re biz to -
sí tott ke ret összeg ből ma rad vány ese tén 960 eFt-ot a
kár fel mé rés ki adá sa i ra ha gyott jó vá.

• A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak ké ré sé -
re, a tor na ter mi épü let te tő fel újí tá sá ra 773.000 Ft-ot ha -
gyott jó vá a tes tü let.

• A te le pü lés ivó víz há ló za tá nak bő ví té sé ről ké szült elő -
ter jesz tést a tes tü let úgy fo gad ta el, hogy a fel ada tot a
2007. évi terv kon cep ci ó ban kell sze re pel tet ni.

-Buzás Istvánné-
-jegy ző-

Az au gusz tu si és szep tem be ri ülé sen ho zott ön kor mány -
za ti ren de le tek:

26/2006.(IX.1.) önk.rend. a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo -
zá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

27/2006.(IX.27.) önk.rend. az ön kor mány zat költ ség ve -
tés ének mó do sí tá sa

28/2006.(IX.27.) önk.rend. a vál lal ko zá sok tá mo ga tá sá -
ról szó ló ren de let mó do sí tá sa

29/2006.(IX.27.) önk.rend. a me ző őri szol gá lat ról szó ló
ren de let mó do sí tá sa

30/2006.(IX.27.) önk.rend. a szi lárd hul la dék gaz dál ko -
dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa

31/2006.(IX.27.) önk.rend. a la ká sok bér le té ről, va la -
mint el ide ge ní té sé ről szó ló ren de let mó do sí tá sa

32/2006.(IX.27.) önk.rend. a 2007. évi nyers anyag nor -
má ról

33/2006.(IX.27.) önk.rend. a szo ci á lis el lá tá sok sza bá -
lyo zá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sa

-Buzás Istvánné-
-jegy ző-

A képviselőtestület hírei

A pol gár mes ter vá lasz tás rész le tes ered mé nye 2006-ban

Név
Jelölő
szervezet

1. sz.
sz.kör
Műv. Ház

2. sz.
sz.kör
 Orczy Isk.

3. sz.
sz.kör
Sárga isk.

4. sz.
sz.kör
Étterem

5. sz.
sz.kör
Újtelepi óv.

6. sz.
sz.kör
Móra Isk.

7. sz.
sz.kör
Szfalu ÖNO

össz.:
%-os
arány

Huber Ferenc független jelölt 206 170 129 97 81 109 129 921 37,44

Herman József független jelölt 92 149 91 108 67 54 56 617 25,08

Rimóczi Imre MSZP 60 109 62 87 85 64 83 550 22,36

Németh Attila független jelölt 46 28 25 24 14 18 24 179 7,28

Tóth István független jelölt 5 7 11 35 25 22 38 143 5,81

Bordásné Kocsis 
Piroska

független jelölt 9 7 2 11 9 5 7 50 2,03

összesen: 418 470 320 362 281 272 337 2460 100

A kis lis tás ön kor mány za ti kép vi se lő vá lasz tás rész le tes ered mé nye 2006-ban

Név
Jelölő
szervezet

1. sz.
sz.kör
Műv. Ház

2. sz.
sz.kör 
Orczy Isk.

3. sz.
sz.kör
Sárga isk.

4. sz.
sz.kör
Étterem

5. sz.
sz.kör
Újtelepi óv.

6. sz.
sz.kör
Móra. isk.

7. sz.
sz.kör
Szfalu ÖNO

össz.:
%-os
arány

Dr. Kiss Györgyné Független jelölt 213 227 130 163 136 107 124 1100 5,54

Szatlóczki Edit Független jelölt 200 212 167 136 104 70 79 968 4,87

Herman József Független jelölt 162 203 133 150 112 86 106 952 4,79

Ambrus Dénes Független jelölt 179 226 119 150 101 70 103 948 4,77

Ficsor Dénes Független jelölt 167 193 110 130 120 84 105 909 4,58

Tűhegyi Julianna Független jelölt 212 172 102 107 101 76 107 877 4,42

Hillender Györgyné Független jelölt 134 145 93 116 108 119 117 832 4,19

Bognár Zoltán Független jelölt 132 191 67 90 98 64 89 731 3,68

Angyal Csaba Független jelölt 135 146 86 78 109 70 85 709 3,57

Krupa István Független jelölt 106 129 79 67 92 70 135 678 3,41

Nida Imre Független jelölt 125 157 70 86 72 56 67 633 3,19

Nagy József MSZP 88 150 65 77 87 62 57 586 2,95

Németh Attila Független jelölt 98 119 78 93 58 46 72 564 2,84

Tukarcs Istvánné Független jelölt 79 83 69 92 65 75 66 529 2,66

Dr. Bacsa László Független jelölt 75 111 60 79 69 57 69 520 2,62

Ollé Roland MSZP 63 110 65 75 82 54 69 518 2,61

Tóth István Független jelölt 52 68 48 107 81 63 92 511 2,57

Vona Csaba Független jelölt 93 93 60 105 55 47 51 504 2,54

A helyi önkormányzati választások számokban
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A kis lis tás ön kor mány za ti kép vi se lő vá lasz tás rész le tes ered mé nye 2006-ban

foly ta tás az elő ző oldalról

Név
Jelölő
szervezet

1. sz.
sz.kör
Műv. Ház

2. sz.
sz.kör 
Orczy Isk.

3. sz.
sz.kör
Sárga isk.

4. sz.
sz.kör
Étterem

5. sz.
sz.kör
Újtelepi óv.

6. sz.
sz.kör
Móra. isk.

7. sz.
sz.kör
Szfalu ÖNO

Össz.:
%-os
arány

Magyar Lászlóné Független jelölt 101 62 54 62 53 55 103 490 2,47

Burai Zsuzsanna MSZP 58 87 69 96 79 58 42 489 2,46

Kovács Ildikó Független jelölt 40 93 40 77 69 58 87 464 2,34

Bordásné Kocsis
Piroska

Független jelölt 80 82 62 79 47 52 55 457 2,30

Szabó Zoltán Független jelölt 112 120 42 65 51 34 31 455 2,29

Meszesán János Független jelölt 68 54 40 78 56 47 109 452 2,28

Schultz Ferencné Független jelölt 64 86 48 40 61 83 60 442 2,23

Gácsi Jánosné Független jelölt 58 58 47 54 56 41 119 433 2,18

Réti Lajos MSZP 47 77 42 80 69 47 69 431 2,17

Domán Gábor MSZP 51 65 46 66 69 48 48 393 1,98

Molnár Tiborné Független jelölt 108 76 35 57 32 32 28 368 1,85

Mészáros Ildikó Független jelölt 45 85 49 61 47 37 42 366 1,84

Nagy Mihályné MSZP 50 74 34 49 52 34 43 336 1,69

Danyi Károly
Miklósné

Független jelölt 68 82 34 30 39 32 43 328 1,65

Baunok László Független jelölt 78 55 41 37 33 24 21 289 1,45

Fazekas Gáborné Független jelölt 68 35 26 34 15 22 20 220 1,11

Mészáros József Független jelölt 75 38 15 21 17 17 15 198 1,00

Szarvák Pálné Független jelölt 12 22 24 18 35 38 35 184 0,93

összesen: 3496 3986 2349 2905 2530 2035 2563 19864 100

A me gyei köz gyű lés vá lasz tás rész le tes ered mé nye 2006-ban

Szervezet
1. sz.
sz.kör
Műv. Ház

2. sz.
sz.kör 
Orczy Isk.

3. sz.
sz.kör
Sárga isk.

4. sz.
sz.kör
Étterem

5. sz.
sz.kör
Újtelepi óv.

6. sz.
sz.kör
Móra isk.

7. sz.
sz.kör
 Szfalu ÖNO

össz.:
%-os
arány

FIDESZ-KDNP 197 207 143 152 105 106 134 1044 44,16

MSZP 119 166 98 124 120 106 113 846 35,79

TISZAZUGI TEL. SZÖV. 47 43 24 32 19 22 36 223 9,43

MDF 8 12 10 9 2 11 19 71 3,00

SZDSZ 18 11 7 12 7 4 6 65 2,75

IPARTESTÜLETEK 1 7 4 10 3 4 7 36 1,52

MUNKÁSPÁRT 3 5 7 2 4 4 5 30 1,27

FIROSZ 2 3 6 4 2 1 2 20 0,85

MPSZ 1 2 3 4 1 2 5 18 0,76

JÖSZ 0 2 3 1 1 3 1 11 0,47

összesen: 396 458 305 350 264 263 328 2364 100

A ci gány ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lő-
vá lasz tás rész le tes erdménye 2006-ban

Név
Jelőlő
szervezet

Sz. száma
%-os
arány

Farkas Anna Lungo Drom 19 21,84

Farkas Klára Zsanett Lungo Drom 19 21,84

Csőke József Lungo Drom 17 19,54

Turó Lajosné Lungo Drom 16 18,39

Burainé Lajhó Zsuzsanna Lungo Drom 16 18,39

összesen: 87 100
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A 2006. ok tó ber 1-i he lyi ökormányzati kép vi se lő és pol -
gár mes ter vá lasz tás rend ben le zaj lott, ki fo gás nem ér ke -
zett. 

A vá lasz tás ra jo go sul tak 45 %-a ment el sza vaz ni. 

A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság és a He lyi Vá lasz tá si Iro da
ez úton is meg kö szö ni a rész vé telt és a Sza va zat szám lá -
ló Bi zott sá gok nak, va la mint a vá lasz tás le bo nyo lí tá sá ban 
köz re mű kö dők nek a ki tar tó és lel ki is me re tes mun kát. 

A vá lasz tá sok ered mé nye it a fen ti táb lá za tok ban kö zöl -
tük.

-Buzás Istvánné-
-jegyző-



A fi a ta lo kat érin tő ön ká ro sí tó sze rek ről és ha tá sa ik ról már
sok szor ol vas hat tak az új sá gok lap ja in, il let ve lát hat tak a
te le ví zi ó ban.

Ezek az in for má ci ók fel vá zol ták a le gá lis dro gok (al ko hol,
do hány zás…) és az il le gá lis dro gok (ká bí tó sze rek) ha tá -
sa it, ve szé lye it.

So kan úgy vé le ked nek ezek ről a re á lis ve szély, il let ve
prob lé ma for rá sok ról, hogy ennyit kár ró la be szél ni, mert
„en gem, min ket úgy sem érint”.

Azt gon do lom az ese tek több sé gé ben ta lán így van, de ha 
tény leg meg tör té nik egy szer…-felkészületlenül és ép pen
emi att te he tet le nül fo gunk áll ni a prob lé ma előtt, csak azt
érez ni „át vá gott, pe dig min de ne meg volt, min dent meg ad -
tam ne ki…”ve szé lyes do log, az idő ilyen kor a leg há lát la -
nabb el len fél.

Ne es sen eb be a csap dá ba! A drog fo gyasz tás ko rai tü ne -
te i nek a fel is me ré se nagy oda fi gye lést igé nyel.

Ne héz né ha meg kü lön böz tet ni a dro gok ál tal ki vál tott ha -
tást, ma ga tar tást a nor mál ti né dzser - vi sel ke dés től. Még -
is a hir te len jött vagy hosszan tar tó vál to zá sok a gye rek
vi sel ke dé sé ben min den kép pen jel zés ér té kű ek.

Gon dol koz zon el az aláb bi kér dé se ken!
• Közönyösebb, fá rad tabb, le ver tebb-e a gyer me ke az

utób bi idő ben?
• Romlott-e is ko lai tel je sít mé nye, ered mé nye?

• Változott-e a kap cso la ta a csa lád tag ok kal, is ko lai tár -
sa i val, ta ná ra i val szem ben?

• Megszakította-e kap cso la ta it ré gi ba rá ta i val, és újak
ke rül tek azok he lyé be?

• Hanyagolja-e ad di gi hob bi ját?
• Megváltoztak-e szo ká sai (ét ke zé si, al vá si)?

Ha a fen ti kér dé sek kö zül több re is igen lő vá laszt tud ad ni, 
je lez he ti, hogy gyer me ke al ko hol vagy ká bí tó szer fo -
gyasz tó. Azon ban meg le het, hogy „csu pán” is ko lai vagy
csa lá di prob lé mái van nak. Ha két sé gek tá mad nak ön ben, 
kér jen se gít sé get! Hív ja fel há zi or vo sát, és vizs gál tas sa
meg gyer me két nin cse nek-e egész ség ügyi prob lé mái,
nem be teg-e. Néz zen kö rül gyer me ke hol mi ja kö zött, nem 
ta lál-e ezen dro gok fo gyasz tá sá ra uta ló kel lé ke ket (ci ga -
ret ta pa pírt, ön gyúj tót, kis gyógy sze res fi o lát, ezüst pa -
pírt…)!

Saj nos a szü lők gya nú ja ak kor vá lik bi zony ság gá, ami kor
a gyer me ke már jó ide je fo gyaszt al ko holt, ci ga ret tát vagy
ká bí tó szert. Ilyen kor a szü lők nem is tud ják, hir te len mit is
te gye nek, ho vá for dul ja nak se gít sé gért. Ha ilyen eset tör -
té nik ne csak ön ma gát vá dol ja. Mi u tán ön vizs gá la tot tar -
tott, for dul jon azon nal se gít sé gért!

A fi a ta lok sok szor le ta gad ják, hogy fo gyasz ta nak ilyen
sze re ket.  Ha erős ön ben a gya nú, min den kép pen vi gye el 
gyer me két olyan szak em ber hez, aki jár tas al ko hol vagy
drog be teg sé gek di ag nosz ti zá lá sá ban.

Érdemes tudni...

A la ká sok vé del me, a va gyon -
vé de lem mind annyi unk kö zös
ér de ke.

Né hány gon do lat tal sze ret -
nénk se gí te ni ab ban, ho gyan
le het sé ges el ke rül ni, hogy va -
gyon el le ni bűn cse lek mé nyek
sér tett je i vé, ál do za tá vá vál ja -
nak, ho gyan tud ják Önök is ér -
té ke i ket kel lő oda fi gye lés sel
meg óv ni.   

Köz tu dott, hogy a leg több be tö rő az aj tón ke resz tül ha tol
be a la kás ba. Az olyan ese tek ben ahol ma ga a la kás tu laj -
do no sa is „hoz zá se gít” ezen cse lek mény véghezvite lé -
hez, még pe dig oly mó don, hogy nyitva fe lej ti a be já ra ti
aj tót, nem zár ja be az ut cai ka put, -mondván: csak hát ra -
ug rok a kert be né hány perc re-, le het sé ges, hogy már is
sa ját hi bá já nak az ál do za tá vá esik. 

Higgyék el, ér de mes meg győ ződ ni a nyí lás zá rók meg fe -
le lő zárt sá gá ról még ak kor is, ha csak egy pil la nat ra hagy -
ják őri zet le nül azt, hi szen egy zár va ta lált aj tó, ab lak sok
eset ben el té rít he ti ere de ti szán dé ká tól az el kö ve tőt. Per -
sze ez nem min den eset ben van így.

Ez zel csu pán azt tud ják meg előz ni, hogy sa ját hi bá juk ból, 
fe le dé keny sé gük ből adó dó an ne vál ja nak ál do zat tá, egy
élet so rán ke mény mun ká val meg szer zett ér té ke i ket, va -
gyon tár gya i kat ne hagy ják könnyel mű en be tö ré si szán -
dék tól ve zé relt sze mé lyek könnyű zsák má nyá vá vál ni!

Ha a nyí lás zá rók ról be szé lünk, nem elég csu pán az aj tók
vé del mé re gon dol ni. Gondolnunk kell az ab la kok és min -
den olyan le het sé ges be ju tá si hely meg fe le lő zárt sá gá ra,
ahon nan az el kö ve tő aka dály nél kül jut hat a la kás he lyi sé -
ge i be /pl.: pad lás fel já rók, há zak hoz épí tett ga rá zsok, mel -
lék épü le tek, pin cék ab la kai…/

Bár tud juk olyan aj tó vagy ab lak még nem ké szült el az
em be ri ség tör té nel mé ben, ame lyet nem le he tett vol na ki -
nyit ni, mert va ló igaz, amit em ber be zár hat, azt em ber ki is 
tud ja nyit ni.

Azon ban nem mind egy, hogy mi lyen áron és mennyi idő
alatt!

A la ká sok be ha to lás el le ni védelmének ket tős funk ci ó ja
van: egy részt a be tö rő szá má ra jel zi, hogy nem lesz
könnyű dol ga, más részt fel tart ja a be tö rőt ese ten ként
olyan hosszú idő re, hogy az már elég ar ra, hogy le lep lez -
zék, tet ten ér jék őket.

Ezért ér de mes, ha van mód és le he tő ség rá, esetenként
rá csok kal, de meg bíz ha tó zá rak kal min den kö rül mé -
nyek kö zött el lát ni eze ket a nyí lás zá ró kat, he lyi sé ge ket.

Al kal maz ha tunk be épí tett jel ző-ri asz tó rend sze re ket is.
Meg fe le lő vé del met nyújt hat nak he lyi szi ré nák, zaj kel -
tők, pl.: ha nem tar tóz kod nak otthon és elő ző leg a szom -
széd juk ban la kó em be rek fi gyel mét fel hívják a hang- il let -
ve fény jel zés je len té sé re, önök tá vol lét ében ők is tud ják
ér te sí te ni a rend őri szer vet, hogy jel zé se ket ész lel nek, mi -
köz ben a szom széd el uta zott.         

Egy má sik meg ol dás le het, az un.: táv ri asz tás is, mely -
nek lé nye ge, hogy at tól a pil la nat tól kezd ve, hogy a be tö rő 
„dol goz ni” kez dett, ott ho nuk tól tá vo labb, egy er re sza ko -
so dott köz pont ész le li az il le ték te len be ha to lást és ri asz -
ta ni tud ja a szol gá lat ban lé vő rendőröket.

Min den ki nek ér de ke, sa ját és em ber tár sa ik tu laj do ná ban
lé vő ér té ke i nek vé del mé ben, hogy le he tő sé ge i hez mér -
ten meg te gyen min den tő le tel he tőt an nak ér de ké ben,
hogy meg ne he zít se az il le ték te len lá to ga tók nem ki fe je -
zet ten kí ván csi ság ál tal ve zé relt hí vat lan lá to ga tá sát.

Bűn és bal eset men tes szép na po kat kí ván!

-Antal Irén-
-r. őr nagy-

Nyílászáróink védelme
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foly ta tás az elő ző oldalról

Ne higgyen a fo gad ko zá sok nak, az át me ne ti ma ga tar tás -
be li ja vu lás nak. Ezek csak esz kö zök, ame lyek kel a gye -
rek pró bál ja csök ken te ni a prob lé ma nagy sá gát,
je len tő sé gét az ön sze mé ben. A tel jes le szo kás hoz, tisz -
tu lás hoz saj nos na gyon hosszú, né ha fáj dal mas fel is me -
ré sek kel tar kí tott út ve zet.

Akik hez szak mai se gít sé gért for dul hat:
• háziorvos
• védőnő
• családsegítő és gyer mek jó lé ti szol gá lat
• rendőrkapitányságok bűn meg elő zé si, ál do zat vé del mi

elő adó ja
• iskolák if jú ság vé del mi fe le lő se

  A tel jes ség igé nye nél kül fel so rolt szak em be rek mind -
egyi két kö ti a ti tok tar tás és higgye el, se gí te ni fog nak!

-Antal Irén-
- r. őr nagy-

Érdemes tudni...

A 2006/2007-es tan év ben ké pes ség fej lesz té sen ala pu ló,
te vé keny ked te tő, gyer mek köz pon tú ok ta tást ve ze ttünk
be is ko lánk 1-2. év fo lya mán. 

A HEFOP 3.1.3 pá lyá zat nyer te se ként, az Ok ta tá si Mi -
nisz té ri um Alap ke ze lő Igaz ga tó ság gal kö tött szer ző dés
alap ján 18 mil lió Ft fej lesz tést hajt ha tunk vég re:
• ma te ma ti kai lo gi kai-, szö veg ér tés, va la mint in for ma ti -

kai kom pe ten cia fej lesz tő prog ram cso ma go kat al kal -
ma zunk;

• a „Sár ga Is ko lá ba” ed dig nem lá tott szá mí tás tech ni kai
esz kö zö ket (di gi tá lis táb lá kat) sze re lünk be, mo dern ta -
nu lói kör nye ze tet ala kít va ki;

• a TEAM: (6 pe da gó gus és 3 ve ze tő) 60-150 órás mód -
szer ta ni és szer ve zet fej lesz té si to vább kép zé se ken
vesz részt; 

• az el kö vet ke ző más fél év ben meg is mer tet jük a prog ra -
mot tan tes tü le tünk kel, a szü lők kel, a fenn tar tó val, part -
ner szer ve ze te ink kel, va la mint tér sé günk pedagó-
gusaival. Mun kánk kap csán meg újít juk Pe da gó gi ai
Prog ra mun kat, He lyi Tan ter vün ket.

Te vé keny sé günk ké pes ség fej lesz tés az adott ta ní tá si
órá kon, dél utá ni fog lal ko zá so kon. Biz to sít juk a gyer me -
kek élet ko ri sa já tos sá gá nak meg fe le lő üte mű to vább ha la -
dást. Csök kent jük az óvo da-is ko la át me net ne héz sé ge it,
fenn tart juk/fel kelt jük az is ko lá ba lé pő gyer me kek ér dek lő -
dé sét. A tan te rem ben el he lye zett fel irat ok, a reg ge li üze -
net azon na li ol va sás ra ösz tön zi a be lé pő gyer me ke ket. A
beszélgetőkör, a min den na pi me se hall ga tás, me se mon -
dás és bá bo zás a be széd ked vet, nyil vá nos be szé det, az
egy más ra oda fi gye lést ala kít ja ked ve ző en. A be tű ta ní tást
elő ké szí tő 6 hét ben a gye re kek nagy- és fi nom moz gá so -

kat („kis fó ka”, ci ca az er dő ben,), szem-, ujj- és fir ká ló gya -
kor la to kat („pil lan gók száll nak a fá ra”, har kály ujj), tes ten-
és tér ben va ló tá jé ko zó dást (go lyó ku ta tó csa pat ver seny,
szegényemberes já ték) vé gez nek. 

Az ön kén tes, bi za ko dó el ha tá ro zást új sze rű kez det és re -
mény te li vá ra ko zás kö ve ti mind a ta ní tó né nik, mind a
gye re kek, mind a szü lők ré szé ről.

-Len gyel Andrásné-
-projektmenedzser-

Kom pe ten cia ala pú ok ta tás 
az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lá ban

A Fegy ver nek Mű velt If jú sá gá ért Ala pít vány Ku ra tó ri u ma
fel hív ja az egye te men, il let ve a fő is ko lán ta nu ló
fegyverneki fi a ta lok fi gyel mét, hogy a 2006/2007-es tan -
év ben is le he tő sé get biz to sít egy sze ri anya gi tá mo ga tás -
ra, a ki írás fel tét ele i nek meg fe le lő hall ga tók ré szé re.

A tá mo ga tás fel tét elei:
• ér vé nyes is ko la lá to ga tá si iga zo lás
• 3,51 át lag fe let ti ta nul má nyi ered mény (érett sé gi bi zo -

nyít vány vagy le zárt in dex fény má so la ta)
• szü lő, szü lők ke re se ti iga zo lá sa
• a ké re lem rö vid in dok lá sa

A ké rel me ket 2006 ok tó ber 25-ig 
az aláb bi cím re kér jük el jut tat ni:

Kindert Fe renc Fegy ver nek, Ba csó B. u.1/a.

Ez úton is sze ret nénk fel hív ni a pá lyá zók fi gyel mét, hogy
a tá mo ga tá sok je len tős ré szét a mun ka vál la lók jö ve de -
lem adó já nak 1 %-os tá mo ga tá sá ból tud juk biz to sí ta ni,
amit az APEH csak év vé gén utal át, így a be is ko lá zás
idő sza ká ban jo gos nak igé nyelt tá mo ga tá so kat csak kés -
ve tud juk át utal ni, vár ha tó an de cem ber ben. 

A ku ra tó ri um dön té sé nek ered mé nyét pos tán fog juk a ké -
rel me zők höz el jut tat ni.

-Szilasi Péterné-
-Fegyvernek Mű velt If jú sá gá ért Ala pít vány-

-Ku ra tó ri u má nak El nö ke-

Felhívás egyetemi,
főiskolai tanulókhoz

A fegyverneki Pol gár őr ség kép vi se lői a Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um pá lyá za tán ki tün te tő ok le ve let
kap tak a "ke rék pár, mint a biz ton sá got szol gá ló
munkaeszköz elterjesztéséért".

Gra tu lá lunk ne kik.
-Tű he gyi Ju li an na -

A ke rék pá ro zó pol gár őrök
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Nyolc for du lón van nak túl csa pa ta ink
a Jász-Nagykun Szol nok Me gyei Baj -
nok ság küz del me i ben. 

A fel nőtt gár da na gyon rosszul kezd -
te a pont va dá sza tot, hi szen előbb
Jászkiséren, majd ha zai kör nye zet -
ben szen ve dett ve re sé get. 

Ed di gi ered mé nyek: 
• Jászkisér-Fegyvernek: 4-2
• Fegyvernek-Kunmadaras: 1-3

• Abádszalók-Fegyvernek: 2-0
• Fegyvernek-Jászladány: 3-1
• Jánoshida-Fegyvernek: 1-1
• Fegyvernek-Kunszentmárton: 0-2
• Zagyvarékas-Fegyvernek: 0-1
• Besenyszög-Fegyvernek: 0-0

Az if jú sá gi csa pa tunk is lé nye ge sen
gyen géb ben sze re pel, mint egy év vel 
ez előtt, igaz vé del mük ben meg kell
je gyez ni, hogy jónéhány te het sé ges

já té ko suk már a fel nőtt gár dá ban kap
he lyet hét ről hét re. Itt kell ki emel ni Ke -
le men Ro lan dot, aki má so dik fel nőtt
mér kő zé sén már is gólt szer zett. 

Ser dü lő ink és U-13-as csa pa tunk is el -
kezd te az őszi idényt. Előb bi ek Kis új -
szál lás tól szen ved tek 3-0-ás ve-
reséget, míg utób bi ak előbb Túrkevét
ver ték 4-1-re, majd pe dig Me ző tú ron
szen ved tek ve re sé get szin tén 4-1
arány ban.

-Faragó Zsolt-

Labdarúgás

Jeney Zol tán ze ne szer ző az Aegon
Mű vé sze ti Társ díj el ső ki tün te tett je.

Az év ele jén ala pí tott elismerést egy
szak mai zsű ri ta vasszal ítél te oda
Spiró György nek, aki ez zel meg kap ta
a jo got, hogy a ha zai mű vé szek kö zül
je löl jön va la kit a társ díj ra. Spiró
György el mond ta, bár nagy volt a fe le -
lős sé ge a társ díj ki vá lasz tá sa kor, hi -
szen nem csak az el is me rés sel já ró
pénz összeg (két mil lió fo rint), de a hír -
ve rés is je len tős, még sem le he tett két -

sé ges, hogy kit fog meg je löl ni. Ta valy hal lot ta ugyan is
Jeney Zol tán mell be vá gó, el gon dol kod ta tó al ko tá sát, a
Ha lot ti szer tar tás cí mű ora tó ri u mot.

Gra tu lá lunk a ki tün te tés hez!
-Tű he gyi Ju li an na-

Aegon művészeti díj
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A test vér te le pü lés, a Ga -
ram men ti Fegy ver nek la kói 
a Vi rág zó Ti sza Nap ján lá -
to gat tak meg min ket, mi au -
gusz tus 11-13. kö zött,
utaz tunk el hoz zá juk. Azok
a csa lá dok utaz tak, akik nek 
ven dé ge ik, ba rá ta ik van nak  
az azo nos ne vű te le pü lé -
sen és az Annaházi tánc -
cso port ok, a Pa csir ta
Ci te ra ze ne kar, akik a he lyi
mű sor ban is fel lép tek. El ső
nap, pén te ken a meg ér ke -
zés és bő sé ges ebéd után
Nyitra vá ro sá nak ne ve ze -
tes sé ge i vel is mer ked tünk.
Az ide gen ve ze tőnk még a
ven dég lá tó te le pü lé sén
csat la ko zott hoz zánk, így
út köz ben is sok ér de kes sé -
get tud tunk meg. Meg néz -
tünk a Ga ram men ti
fal va kat, a Zobor-mentét,
lát tuk a Tóth-ka put. Vé gig a 
nyelv ha tár men tén utaz -
tunk.

Nyitra ősi vá ro sá ban a leg -
ér de ke sebb a várnegyed, a
püs pö ki pa lo ta volt, de az
al föl di em ber nek a he gyek
ma gas sá ga mindíg ér de -
kes él mé nye ket ad.

Szom ba ton volt a Fa lu nap.

Az idő já rás reg gel még ke -
cseg te tett egy kis re -
ménnyel, de dél után ra
tel je sen esős időt kap tunk.
A ha lász ta nyán ka pott ha -

lász lé, sült hal után már a
fel lé pés re ké szü lőd tünk. A
színpadi mű sort a Kul túr -
ház nagy ter mé ben tar tot ták 
meg.

A mi elő adó ink vas tap sot
kap tak. A he lyi ek be mu tat -
ko zá sa na gyon szép re si -
ke rült. A szom széd
te le pü lé sek ről is szín vo na -
las elő adó kat lát tak ven dé -
gül. Így a mo dern tánc tól a
nép tán cig, a mo dern da lok -
tól a nó tá kon, ope ret ten át a 
nép da lig sok fé le stí lus ked -
ve lői ta lál tak ma guk nak lát -
ni és hal la ni va lót.

A sza bad té ri kör hin ták, já -
té kok, sü tés-fő zés szen -
ved te meg leg in kább a
rossz idő já rást. Benn min -
den ki jól érez te ma gát. Az
ut ca bál he lyett a nagyte -
rem ben bá loz tunk. Min den -
ki örö mé re. 

Va sár nap reg gel in dul tunk
a Ti sza men ti Fegy ver-
nekre. Az ed dig ki ala kult
ba rát sá gok el mé lyül tek. A
fel nőt tek nek és a fi a ta lok -
nak is volt mód juk be szél -
get ni egy más sal, megis-
mer ni az ő szoká sa i kat.

Na gyon jól érez tük ma gun -
kat.

-Tűhegyi Ju li an na-

Szlovákiában jártunk

Csapadékmennyiség 2002-2006

Fegy ver nek, 
Csil lag út 32. sz. alat ti 

2 szo ba, kony hás, 
für dõ szo bás, ve ran dás

ház el adó 
mel lék épü let tel.

Nem bel vi zes.
Ér dek lõd ni le het: 

Fegy ver nek,
Ba csó B. út 14. sz. alatt.

Tel.: 56/481-166

Kő mű ves,
bur ko ló 

mun kát vál la lunk. 
Tel.: 

70/506-0467
A Női Kar Mart fűn ün ne pel te a Ze ne Vi lág nap ját. A Női
Kar már ötö dik alak lom mal mu tat koz hat be a Ze ne Vi lág -
nap já nak me gyei elő adá sán. A hang ver senyt ez út tal
Mart fűn ren dez ték meg.

Gra tu lá lok a kó rus tag ja i nak és kar mes te re i nek a szép
tel je sít mé nyért.

-Tű he gyi Ju li an na-

Martfűn a Női Kar



Negyven éves ta lál ko zó ra gyűl tek össze a Szapárfalusi
Ál ta lá nos Is ko la 1966-ban vég zett di ák ja i nak több sé ge ez 
év jú li us 29-én. 

A ta lál ko zás szá munk ra meg le pe tés volt, né ze get tük egy -
mást, ta lál gat tuk, hogy ki me -
lyi künk le het. 

Prog ra munk ban elő ször a
he lyi ká pol ná ban szent mi se
ke re té ben  ke gye let tel meg -
em lé kez tünk el hunyt ta ná ra -
ink ról  és osz tály tár sa ink ról,
ahol  Bor dás Pé ter plé bá nos
úr  szí vet me len ge tő mi sé jét
hall gat tuk. Há lát ad tunk azért 
is, hogy együtt tölt het tük  ezt
a szép na pot. 

Öröm mel kö szön töt tük kö -
rünk ben Bi ha ri Lajosné gyé -
mánt dip lo más ta nár nőt,
egy ko ri is ko lánk  igaz ga tó nő -
jét, aki 90 éve sen örök if jú
szí vé vel to váb bi erőt ad ne künk. 

A szent mi sét kö ve tő en  fi nom és bő sé ges ebé det a he lyi
Tran zit csár dá ban fo gyasz tot tuk el.

Ebéd után  ré gi is ko lánk épü le té ben - amely ma a  III. sz.
Idő sek Klub ja - új ra fel idéz tük ál ta lá nos is ko lás éve in ket,

el mond tuk éle tünk ed di gi fon tos ese mé nye it, fény ké pe -
ken be mu tat tuk csa lá dun kat.

A kö zö sen el éne kelt „if jú ko ri” da la ink a gond ta lan di ák -
éve ket rö vid idő re vissza idéz ték. A ta lál ko zó jó han gu lat -

ban a ko ra es ti órák ban a
mi előb bi vi szont lá tás re mé -
nyé ben ért vé get az zal, hogy  
5 év múl va is mét ta lál ko zunk.

Kö szön jük Bor dás Pé ter plé -
bá nos úr ked ves sé gét, kö -
szön jük  Bog nár Il di kó nak az
Idő sek Klubja ré szé ről tör té -
nő szí vé lyes és szol gá lat -
kész köz re mű kö dést, mellyel 
a dél utá ni be szél ge té sün ket
is fe led he tet len né tette.

Há lá san kö szön jük egy ko ri
is ko lánk igaz ga tó nő je, Bi ha ri
Lajosné oda adó tö rő dé sét és  
gon dos ko dá sát.

To váb bi erőt, egész sé get kí -
vá nunk ta ná ra ink nak, osz tály tár sa ink nak ked ves csa lád -
ja ik kal együtt, va la mint min den ked ves Hír mon dót
ol va só nak. 

-Tarjányiné Baunok E.-
-Bolláné Bognár M.-

-szer vezők-

Negyven év múl tán osz tály ta lál ko zó 

Öröm mel ér te sí tem tag ja in kat, hogy az elő ző évek hez ké -
pest a tag lét szá munk fo lya ma to san nö vek szik. Ez kö -
szön he tő töb bek kö zött an nak is, hogy az új hasz no sí tó, a
Fegyverneki Víz mű fo lya ma to san te le pít a Fegyverneki
Holt ágak ba a Ha lá sza ti Ütem terv sze rint 1,5- 4 kg-os pon -
tyo kat. A te le pí té sek al kal má val az egye sü let ve ze tő sé ge
kép vi se li a ta go kat, el len őr zi a hal mennyi sé gét és mi nő -
sé gét. A víz par ton a hor gá szok is meg néz he tik, hogy mi -
lyen szép, egész sé ges ha la kat he lyez nek a víz be. A
te le pí tés utá ni 3 na pos ti lal mat min den ki meg ér tés sel
fogadja. Örülünk annak is, hogy a vízparton táblák jelzik,
hogy mikor lehet újra horgászni.

Hor gá sza ink sok nagy ha lat ki fog tak a sze zon ban. A leg -
si ke re sebb volt ta lán a Köpösdi csa lád, ahol az apa is és a 
fia is több szép amúrt fo gott. Id. Köpösdi Pál leg na gyobb

ha la 15 kg fö lött volt, így ezt
be küld tük az or szá gos re -
kord lis tá ra. A Ma gyar Hor -
gász ban 1-2 hó nap múl va
ol vas ha tunk ró la. Re mél -
jük, hogy ez zel is nö vel het -
jük a Fegyverneki Holtág
hírnevét. 

Ké rek min den hor gász tár -
sat, ha re kord lis tás ha lat
fog, hoz za be az egye sü let -
be, hogy a fo gá sát hi te le sí -
te ni tud juk és az iga zo lást
küldjük tovább.

Bár a víz szint re töb ben pa -
nasz kod nak, de meg kell
ér te nünk hogy olyan he -
lyen élünk, ahol a bel víz
nagy prob lé mát je lent. A
há zak vé del me fontosabb.

Tá jé koz ta tom tag ja in kat, hogy au gusz tus ban a Kö zép-Ti -
sza Vi dé ki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge Se gé lye zé si 
Bi zott sá gá nak ülé sén vet tem részt, ahol a se gé lye zé si
sza bá lyok mó do sí tá sá ra ke rült sor. En nek meg fe le lő en
az egye sü le tek 4 éven te adhatnak be segélykérelmet
indokolt esetben.

Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind azok nak, akik 
fel aján lot ták adó juk 1 %-át. Az össze get az őszi hor gász -
ver se nyün kön fog juk fel hasz nál ni, amit ok tó ber kö ze pén
ren de zünk meg. A rész le tek ről le vél ben ér te sít jük min den
engedéllyel rendelkező tagunkat.

Az őszi idő szak ra jó fo gást kí vá nok min den hor gász tár -
sam nak.

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-     

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

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

Tördelőszerkesztő: Fa ra gó Zsolt

2006. évi lap zár ta idő pont jai: 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 2.600 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.

8. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. október 12.

mailto:mszervez@fegyvernek.hu

