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Idén már ne gye dik al ka lom mal fog ták meg a fa ka na lat az
ügyes di á kok a fegyverneki Sport te le pen.

A Diák-Gulyásfesztivál ha gyo má nyai sze rint most is volt
a fő zés mel lett min den fé le lát ni va ló. 

Az elő ző évek ta pasz ta la tai mi att a véd nö kök és a szpon -
zo rok név so ra is im po ná ló.

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

foly ta tás a 8. ol da lon

Diák-Gulyásfesztivál 2007
Áp ri lis 19-én mi ötö di kes és 7/b-s Mó rás lá nyok Szol nok -
ra, a Dam ja nich Já nos Mú ze um ba utaz tunk Györ gyi ke és 
Il di kó né ni vel. Meg te kin tet tük a „Tű, cér na, ol ló..” cí mű
idő sza ki ki ál lí tást. Lát hat tunk ré gi vi se le te ket, csip ké ket,
ék sze re ket gyöngy ből, ló szőr ből. Ez után meg te kin tet tük
a fes tő mű vé szet kin cse it. Kü lön bö ző al ko tók fest mé nye it, 
raj za it lát tuk. A tör té ne ti, ré gé sze ti ki ál lí tás meg te kin té sé -
vel foly tat tuk a lá to ga tást. Lát tunk olyan ré gi ezüst pénzt,
me lyet Fegyverneken ta lál tak, ré gi kony ha be ren de zést,
esz kö zö ket. Még di no sza u rusz cson tot is. Kö zös
fagyizással zá rult a prog ram. Na gyon jól érez tük ma gun -
kat, sok szé pet lát tunk. Re mél jük, lesz még le he tő sé günk 
ha son ló dol gok meg is me ré sé re. 

-Köpösdi Kit ti, Nagy De bó ra, Tiba Dorina 5/b-

Mú ze u mi ki rán du lás

-Ko vács Láz ár a Re cept Klub mű sor ve ze tő je is zsű ri zett-

Nevelési értekezlet az Orczyban

-Ne ve lé si ér te kez let a szem lé let vál tás ér de ké ben-



A  Kép vi se lő tes tü let  ülé sén  ho zott fon to sabb dön té sek ről 
az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

Áp ri lis 26-i ülé sen: 

• El fo gad ta a tes tü let az ön kor mány zat 2006. évi költ ség -
ve té si gaz dál ko dás zár szám adá sát. 

• Mó do sí tot ta az idei költ ség ve tést. 
• Be szá molt mű kö dé sé ről a Törökszentmiklós Tér sé ge

Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás.
• El fo gad ta az ön kor mány zat és az ok ta tá si-ne ve lé si in -

téz mé nyek mi nő ség irá nyí tá si prog ram já nak ki egé szí -
té sét. 

• El fo gad ta Ör mé nyes Kép vi se lő tes tü le te és Kuncsorba
Kép vi se lő tes tü le te kez de mé nye zé sét in téz mény fenn -
tar tó tár su lás lét re ho zá sá ra az ál ta lá nos is ko lai ok ta tás
és az óvo dai ne ve lés te rén. 

• Az ún. ipar te rü le ten 2643 m2 ön kor mány za ti te rü le tet
ér té ke sí tett a ben zin kút mel lett, ahol a ve vő au tó mo sót
kí ván épí te ni. 

• Egyet ér tett a Remondis Kétpó Hul la dék gaz dál ko dá si
Kft. Tár sa sá gi Szer ző dé sé nek mó do sí tá sá val.

• Jó vá hagy ta az Al só ré ti Holt-Ti sza Ha lá sza ti Kö zös ség
Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály za tát. 

• A Ko dály Zol tán Ze ne is ko la ré szé re 1.000.000 Ft tá -
mo ga tást sza va zott meg a tes tü let. 

• A he lyi Pol gár őr ség mű kö dé sét 50.000.- Ft-tal tá mo -
gat ja az ön kor mány zat. 

• Fo lya mat ban van a vi dé ki rá di ók át szer ve zé se, ami
érin ti a szol no ki rá di ót is. A kép vi se lő tes tü let tá mo ga tó
nyi lat ko za tát ad ta a rá dió to váb bi fenn tar tá sá hoz.

• Dr. Ja kab Lász ló há zi or vos nyug díj ba vo nu lá sa mi att
2007. má jus 31. nap já val a tes tü let fel bon tot ta a ve le
kö tött szer ző dést. Jú li us 1-től Dr.Tóth Ka ta lin– ko ráb bi
tisz ti or vos – az I. sz. kör zet ben he lyet te sí tést vál lalt, és
az ügye let ben is részt vesz. Ren de lé si ide je: hét fő,
kedd, csü tör tök, pén tek 8-11 órá ig, szer da 14-17 órá ig.

• Fi gye lem mel a fo lya mat ban lé vő ok ta tá si tár su lás ra, a
Kép vi se lő tes tü let vissza von ta a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la igaz ga tói ál lá sá ra ki írt pá lyá za tot, mi vel az új
szer ve ze ti fel ál lás ban az is ko la tag in téz mény lesz,
amely nek ve ze tői ki ne ve zé se az új in téz mény igaz ga -
tó já nak ha tás kö re lesz. 

Má jus 31-i ülé sen:

• A Gon do zá si Köz pont szak mai mun ká já ról és a gyer -
mek vé del mi tör vény he lyi vég re haj tá sá ról ké szült be -
szá mo ló kat a kép vi se lő tes tü let el fo gad ta. 

• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat költ ség ve tés be vé te li és
ki adá si fő össze gét 1.895.276.000.- Ft-ról
1.933.290.000.- Ft-ra. 

• A kép vi se lő tes tü let 2006-ban dön tött a szenny víz bő ví -
té sé ről, mely re pá lyá za ti pénzt nyert. A köz be szer zé si
el já rás so rán azon ban a ki vá lasz tott ki vi te le ző ala cso -
nyabb költ sé gen va ló sít ja meg a be ru há zást, mint a pá -
lyá zat ban sze re pelt ki vi te le zé si költ ség. An nak
ér de ké ben, hogy a tá mo ga tás össz hang ban le gyen a
tény le ges ki vi te le zé si költ ség gel, a pá lyá za ti pén zek
fel hasz ná lá sá ról szó ló kor mány ren de let ér tel mé ben a
cél tá mo ga tás egy ré szé ről – 15.220.370.- Ft-ról – le
kel lett mon da ni. 

• A Ró mai Ka to li kus Egy ház ké ré sé re 500.000.- Ft tá mo -
ga tást sza va zott meg a tes tü let a volt ha ran go zó ház
fel újí tá sá hoz.

• A tes tü let szán dék nyi lat ko za tot fo ga dott el, mi sze rint
Fegyvernek-Surjány kö zöt ti ke rék pár út épí té sé re
Törökszentmiklóssal kö zö sen pá lyáz nak. 

-Buzás Istvánné-
-jegyző-       

A képviselő-testület hírei

2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2007. június 12.

7/2007.(V.2.) önk.rend. az ön kor mány zat 2006. évi zár -
szám adá sá ról.

8/2007.(V.2.) önk.rend. és 

9/2007.(VI.7.) önk.rend. az ön kor mány zat 2007. évi költ -
ség ve tés ének mó do sí tá sá ról.

-Buzás Istvánné-

-jegyző-      

Önkormányzati rendeletek

A szapárfalui fi ók pos ta be zá rá sa után a Kép vi se lő tes tü let 
szor gal maz ta a pos ta új bó li meg nyi tá sát, és a feb ru á ri
ülé sén dön tött, hogy a Sapary Fém Ke res ke del mi és
Szol gál ta tó Kft. (Fegy ver nek, Ady E. u. 8.) ré szé re a Mó -
ricz Zs. úti he lyi sé get bér be ad ja pos tai szol gál ta tás cél já -
ra. 

Ezt kö ve tő en meg ke res tük a Ma gyar Pos ta Deb re ce ni
Igaz ga tó sá gát a fi ók pos ta vál lal ko zó ál ta li vissza ál lí tá sa
ér de ké ben. A pos ta ve ze té se meg ke re sé sünk re az aláb -
bi vá laszt ad ta: Is mé tel ten meg vizs gál ták ké ré sün ket és
meg ál la pí tot ták, hogy Fegy ver nek pos tai el lá tott sá ga a
jog sza bá lyo kat és a for gal mi ada to kat fi gye lem be vé ve
meg fe le lő, a fi ók pos ta üze mel te té se nem in do kolt, és a
vál lal ko zói for má ban tör té nő mű köd te tést nem tá mo gat -
ják. A te le pü lé sünk for gal mi ada ta it ki emelt fi gye lem mel
kí sé rik, és amennyi ben szük sé ges sé vá lik, meg te szik a
szük sé ges in téz ke dé se ket. 

-Polgármesteri Hi va tal-

Tájékoztatás a szapárfalui
Postával kapcsolatban

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy az ön kor mány -
za ti ren de let to vább ra is men tes sé get biz to sít azok nak,
akik kom mu ná lis be ru há zás ra fi zet tek vagy fi zet nek be
(út- és ön erős jár da épí tés, víz-, szenny víz el ve ze té si-, vil -
la mos ener gia be ru há zás). A be fi ze tést iga zo ló bi zony la -
tot szí ves ked je nek be mu tat ni az adó cso port nál, csak így
ad ha tó meg idő ben a men tes ség. 

La kás / te lek ér té ke sí tés, il let ve vá sár lás ese tén az Ön -
kor mány za ti Adó ha tó ság nál be val lást kell be nyúj ta ni az
adó kö te le zett ség ke let ke zé sét, vál to zá sát, meg szű né sét
kö ve tő 15 na pon be lül. 

Kér jük Önö ket, hogy fi ze té si kö te le zett sé ge ik nek ha tár -
idő ben te gye nek ele get, ez zel el ke rül he tő a vég re haj tá si
el já rás meg in dí tá sa (fi ze té si le til tás, in kasszó, for ga lom -
ból va ló ki vo nás kez de mé nye zé se).

To vább ra is ál lunk szí ves ren del ke zé sük re a he lyi adók -
kal, me ző őri já ru lék kal, il let ve köz cé lú ér de kelt sé gi hoz -
zá já ru lás sal kap cso la tos ügy in té zés ük so rán.

-Adócsoport-

Adózási tájékoztató



Tá jé koz tat juk a hor gá szo kat, hogy a má so dik ponty te le pí -
tés 2007. jú ni us 11-15. kö zött fog meg tör tén ni, amely so -
rán ál ta lá nos hor gá sza ti ti la lom ke rül el ren de lés re. A
te le pí tés so rán 1,5-2 kg át lag sú lyú 20 má zsa ponty ke rül
ki he lye zés re. 

A há rom nya ras pon tyok to váb bi te le pí té se i nek vár ha tó
idő pont jai:

3. te le pí tés:  35 má zsa 2007. jú li us 15-30. kö zött,
4. te le pí tés:  35 má zsa 2007. szep tem ber 1-15. kö zött,
5. te le pí tés:  32,5 má zsa 2007. ok tó ber 1-15. kö zött.

A holt ág ba - 2007. év ben - ki he lye zés re ke rül még, ok tó -
ber 1. és no vem ber 30. kö zött 38 má zsa két nya ras ponty,
va la mint 2007. no vem ber 1-30. kö zött 114 kg két nya ras
sül lő is. A te le pí té sek min den ki szá má ra nyil vá no sak,
ezért sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket. 

A hor gá szok tá jé koz ta tá sá nak ér de ké ben el ké szült az Al -
só ré ti Holt-Ti sza hon lap ja, mely  el ér he tő a 
www.fegyvernek.hu/horgaszat internetcím alatt, ahol az
ér dek lő dők in for má ci ó kat kap hat nak a fen ti te le pí té sek
pon tos idő pont já ról, hor gá sza ti ti lal mak ról, a fó rum ban je -
lez he tik ész re vé te le i ket és ja vas la to kat te het nek a prob lé -
mák meg ol dá sá ra. A ter vek kö zött sze re pel egy – a víz re
ér vé nyes - re kord lis ta el ké szí té se is, amely hez sze ret -
nénk a hor gá szok se gít sé gét is kér ni, hogy a na gyobb fo -
gá sá ról ké szült be szá mo ló kat és a ha lak ról ké szült
fény ké pet a Fegyverneki Víz mű nek el jut tat ni szí ves ked je -
nek.

A holt ág vi zé nek fris sí té se a NK-IV-1-es és a Büdöséri
csa tor nán fo lya ma to san tör té nik, ezért a tó egy sé gek víz -
szint jé nek in ga do zá sa el ke rül he tet len. Az elő ző je len sé -
gért a hor gá szok meg ér té sét kér jük, hi szen a ha lak

vé del me és ez ál tal a hal -
pusz tu lás meg aka dá lyo zá -
sa is kö zös ér de künk. 

Az ön kor mány zat kü lö nös
fi gyel met for dít a víz part
gon do zá sá ra és tisz tán tar -
tá sá ra is, ezért a köz hasz -
nú mun ká sok már több
eset ben össze gyűj töt ték a
„hor gá szok” ál tal a víz par -
ton ha gyott sze me tet. A
sze me te lés meg aka dá lyo -
zá sa ér de ké ben a II. szá -
mú tó egy sé gen sze mét-
tá ro ló edényzet ki he lye zé -
sé re is sor ke rült, azon ban
saj ná lat tal vesszük tu do -
má sul, hogy né hány hor -
gász még így sem ké pes tisz tán el hagy ni a
hor gász he lyet. A ha lá sza ti őrök a kö vet ke zők ben szi go -
rúb ban fog ják szank ci o nál ni a sze me tes he lyen tör té nő
hor gá sza tot is.

Vé ge ze tül sze ret nénk tá jé koz tat ni a hor gá szo kat, hogy
ha a víz par ton sza bály ta lan sá got ész lel nek, ak kor a ha lá -
sza ti őrök nek az aláb bi te le fon szá mon tud ják azt be je len -
te ni:
 Vá sár he lyi Mik lós: 20/389-1098
 De me ter Csa ba: 20/388-9964
 Sza bó Ti bor: 20/388-9807
 S. Tóth La jos: 20/388-9974.

-Fegyverneki Víz mű-

Halgazdálkodás

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La -
kos sá got, hogy a köz szol -
gál ta tá si szer ző dé sek
fe lül vizs gá la ta meg kez dő -
dött. A vizs gá lat cél ja, azon 
in gat lan tu laj do no sok fel -
szó lí tá sa, akik a köz szol -
gál ta tást nem ve szik
igény be. A te le pü lé si szi -
lárd hul la dék gaz dál ko dás -
ról szó ló 46/2004. (XI.25.)
önk. ren de let 5. §. ér tel mé -

ben az in gat lan tu laj do no sa kö te les a köz szol gál ta tást
igény be ven ni. A hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló 2000. évi
XLIII. Tör vény 49. §. (1) be kez dé se ér tel mé ben az az in -

gat lan tu laj do nos, aki kötelességének nem tesz eleget
9.000.- Ft hulladékgazdálkodási alapbírságot köteles
fizetni.

A vizs gá lat az ön kor mány zat ál tal 2006. ok tó ber ele jén
be ve ze tett elekt ro ni kus nyil ván tar tás alap ján tör té nik,
azon ban nem ter jed ki a fen ti idő pont előt ti idő szak ra. Az
elő ző ek mi att elő for dul hat olyan eset, ami kor a sze mét -
szál lí tást igény be ve vő in gat lan tu laj do nos is kap fel szó lí -
tást. Ezen in gat lan tu laj do no sok tól elő re is el né zést
ké rünk, és kér jük Őket, hogy adat egyez te tés cél já ból a
Pol gár mes te ri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportját
felkeresni szíveskedjen.

-Vagyongazdálkodási cso port-

Szemétszállítási szerződések ellenőrzése
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A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Föld hi va tal ez úton tá jé -
koz tat ja a ter mő föl dek tu laj do no sa it és hasz ná ló it, hogy  a 
ter mő föld ről szó ló 1994. évi LV. Tv. elő írá sa i nak meg fe le -
lő en 2007. má jus hó nap ban meg kezd te a hasz no sí tás sal
kap cso la tos kö te le zett sé gek be tar tá sá nak éves el len őr -
zé sét ha tár szem le ke re tén be lül. A ha tár szem lék be fe je -
zé se 2007. szep tem ber hónap.

A ha tár szem le kap csán a föld hi va tal mun ka tár sai  a me -
gye er dő nél kü li ter mő te rü let ének 20 %-át el len őr zik,
majd 2007. jú li us hó nap tól össze kap csol nak a par lag fű el -
le ni ha tó sá gi vé de ke zés hely szí ni el len őr zé si mun ká i val
is. A ha tár szem le so rán el len őr zés re ke rü lő te rü let kö zel
86.000 hek tár.

A ha tár szem lén a ter mő föld hasz no sí tá si kö te le zett ség
be tar tá sán túl egyéb el len őr zést vé gez a föld hi va tal, így
kü lö nös fi gyel met for dít a ter mő föld en ge dély nél kü li más
cé lú hasz no sí tá sá nak fel tá rá sá ra, a ter mő föl dek nek a ter -
mé szet be ni és az in gat lan-nyil ván tar tás ban nyil ván tar tott
mű ve lé si ága egye ző sé gé nek el len őr zé sé re.

Fel hív juk a fi gyel mét a ter mő föl det hasz ná lók nak ar ra is,
hogy az el len őr zés so rán fel tárt sza bály ta lan sá gok mi att a 
föld hi va tal nak hi va tal ból el já rást kell in dí ta nia.

-Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Föld hi va tal-

Határszemle

http://www.fegyvernek.hu/horgaszat


A Fegyverneki Víz mű ál tal szol gál ta tott ivó víz pa ra mé te -
rei jog sza bály ban meg ha tá ro zott szi go rú ha tár ér té kek kel
ren del kez nek. Ez azt je len ti, hogy az ivó víz ben ta lál ha tó
al ko tó ele mek je len lét ének fel ső ha tár ér té ke rög zí tett. A
víz ak kor nyil vá nít ha tó ivó víz nek, ha eze ket a ha tár ér té -
ke ket nem lép jük túl.

Az ál ta lunk szol gál ta tott ivó víz egész sé ges, fo gyasz tá sa
biz ton sá gos. Tar tal maz za mind azo kat az ás vá nyi anya -
go kat (pl.: kal ci um, mag né zi um, mik ro ele mek), me lyek re
az em be ri szer ve zet nek szük sé ge van. Ter me lé se, ke ze -
lé se, szál lí tá sa fo lya ma to san el len őr zött tech no ló gi á val
tör té nik. A rend sze re sen el vég zett víz vizs gá la tok azt bi -
zo nyít ják, hogy a fo gyasz tók nál a Víz mű ál tal szol gál ta tott 
ivó víz mi nő sé ge meg fe lel a ha tá lyos elő írá sok nak.

A víz az el ső szá mú élel mi sze rünk, ezért csak szi go rú el -
len őr zé sek után ér kez het meg a fo gyasz tók hoz, ezért a
akk re di tált la bo ra tó ri um mal fo lya ma to san el len őriz tet jük
a víz mi nő sé get. 

A szol gál ta tott ivó víz mi nő sé gé re vo nat ko zó kö ve tel mé -
nye ket az ivó víz mi nő sé gi kö ve tel mé nye i ről és az el len őr -
zés rend jé ről szó ló 201/2001. (X.25.) Kor mány ren de let,
il let ve az azt mó do sí tó 47/2005. (III.11.) Kor mány ren de let
ha tá roz za meg. A ren de let mik ro bi o ló gi ai, ké mi ai, in di ká -
tor és bi o ló gi ai víz mi nő sé gi jel lem ző ket ad meg, me lye ket
a szol gál ta tó nak a ren de let ben meg adott gya ko ri ság gal
vizs gál nia kell. Az ivó víz mi nő sé gét a Víz mű ál tal meg bí -
zott akk re di tált la bo ra tó ri um mel lett az Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat is fo lya ma to san
el len őr zi. 

Tá jé koz ta tó az ivó víz mi nő sé gé ről

Min ta vé tel időpont ja: 2007-04-25 2007-04-25 2007-04-25

Min ta vé tel he lye:
/Víz vizs gá lat tí pu sa/

Fegyverneki Vízmű
Há ló zat ra menő víz

/Ké mi ai + bak te ri o ló gi ai/

Fegy ver nek,
Tán csics 74. (köz ki fo lyó)
/Ké mi ai + bak te ri o ló gi ai/

Fegy ver nek,
Fel szab. 165. (köz ki fo lyó)

/Bak te ri o ló gi ai/

Víz hő fok 17 0C - 0C - 0C

Sza bad ak tív klór 0,1 mg/l 0,0 mg/l 0,0 mg/l

Összes klór 0,2 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l

Te lep szám 22 C 0 /1 mL 0 /1 mL 0 /1 mL

Coliform szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL

E. Co li szám 0 /100 mL 0 /100 mL 0 /100 mL

Am mó ni um +1,32 mg/l 0,03 mg/l - mg/l

Vas 45 µ/l <20 µg/l - µg/l

Man gán +116 µ/l 33 µg/l - µg/l

Nitrit +0,14 mg/l 0,07 mg/l - mg/l

Nit rát <1,0 mg/l - mg/l - mg/l

Klo rid 17 mg/l - mg/l - mg/l

pH 7,79 7,88 -

Faj la gos ve ze tő ké pes ség 1270 µS/cm 1259 µS/cm - µS/cm

Permanganátos oxi gén igény 3,7 mg/l 3,5 mg/l mg/l

Fo lya ma tos víz mi nő sé gi ered mé nyek, a Víz mű te vé keny sé gé vel kap cso la tos tud ni va lók, tá jé koz ta tók és to váb bi ak -
tu a li tá sok el ér he tők a Fegyverneki Víz mű hon lap ján, a www.fegyvernek.hu/vizmu cí men.

-Fegyverneki Víz mű-

Fegyverneki Víz mű víz vizs gá la ti ered mé nyek

Tá jé koz tat juk a Tisz telt Föld tu laj do no so kat, hogy a 2007.
évi me ző gaz da sá gi víz szol gál ta tá si (ön tö zé si) szer ző dé -
se ket mun ka nap okon a Fegyverneki Víz mű iro dá já ban
(Fel sza ba du lás út 175.) le het meg köt ni. A víz szol gál ta tás
dí ja 6.000.- Ft + ÁFA/ha. A szer ző dé sek meg kö té sé nek
fel té te le, hogy az ön tö zen dő föld te rü let re a tu laj do nos
(hasz ná ló) ren del kez zen víz jo gi en ge déllyel, amennyi ben 
nem ren del ke zik ér vé nyes víz jo gi en ge déllyel, azt a Víz -
mű jel zi az il le té kes Víz ügyi Igaz ga tó ság fe lé. Ez eset ben
csak ak kor vé gez he tő ön tö zés a te rü le ten, ha a tu laj do -
nos (hasz ná ló) az ön tö zé si szer ző dés alá írá sá val egyi de -
jű leg vál lal ja a jog sza bály sze rint elő írt víz jo gi
üze mel te té si en ge dély be szer zé sét. Az en ge dé lye zé si el -
já rás hoz szük sé ges do ku men tu mok ról a víz jo gi en ge dé -
lye zé si el já rás hoz szük sé ges ké re lem ről és mel lék le te i ről
szó ló 18/1996. (VI.13.) KHVM ren de let az irány adó, to -
váb bi fel vi lá go sí tás a Fegyverneki Víz mű nél kér he tő.

Me ző gaz da sá gi te rü le tek ön tö zé sét csak a szer ző dés
meg kö té sét, va la mint az ön tö zé si igény be je le né sét kö ve -
tő en le het meg kez de ni. Az ön tö zést és a szer ző dés nél -

kü li víz ki vé te le ket a Víz mű, va la mint a Pol gár mes te ri Hi -
va tal me ző őrei fo lya ma to san el len őr zik. Fel hív juk a
fi gyel met, hogy a víz ki vé tel he lyén te le pí tett szi vattyúk
üze mel te té se so rán fo ko zott fi gyel met for dít sa nak a kör -
nye zet vé del mé re, hogy a szi vattyúk ból olaj, üzem anyag
és egyéb szennye ző anyag a ta laj ba, fel szí ni és fel szín
alat ti víz be ne ke rül hes sen. Az eset le ge sen ke let ke ző ve -
szé lyes hul la dé kot az en ge dé lyes kö te les az elő írá sok -
nak meg fe le lő en a te rü let ről el szál lí ta ni,
meg sem mi sít tet ni.

A me ző gaz da sá gi te rü le tek vegy sze re zé se al kal má val a
Víz mű ke ze lé sé ben lé vő csa tor nák ból és a holt ág ból csak 
úgy le het vi zet vé te lez ni, hogy a csa tor ná ba sem mi fé le
szennye ző dés, vegy szer ne ke rül hes sen. A ki ürült vegy -
sze res fla ko no kat és cso ma go ló anya go kat a mun ká la tok
be fe je zé sét kö ve tő en a hely szí nen hagy ni ti los, an nak el -
szál lí tá sá ról és meg sem mi sí té sé ről a hasz ná ló nak kell
gon dos kod nia.

– Fegyverneki Víz mű –

Me ző gaz da sá gi víz szol gál ta tás
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A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la if jú sá gi vö rös ke resz te sei
egész év ben lel ke sen jár tak el ső se gély nyúj tó szak kör re
és ka taszt ró fa vé del mi fel ké szí tő re. A há rom for du lós
internetes el ső se gély nyúj tó ver se nyen több száz csa pat -
ból a kö zép me zőny ben vég zett 2 há rom fős cso por tunk. A 
Ti sza li get ben ren de zett te rü le ti ka taszt ró fa vé del mi ver -
se nyen 4. he lye zést ér tünk el. A csa pat tag jai: Csőke Eri -
ka, Gönc zi Ger gő, Ko vács Gá bor, Nagy Edi na.

A tö rök szent mik ló si Pe tő fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la ál tal
szer ve zett te rü le ti el ső se gély nyúj tó ver se nyen 7. he lye -
zett lett az előbb em lí tett csa pat ki bő vít ve Kiss Ádám mal. 

Gra tu lá lok a gye re kek nek az el ért ered mé nyek hez és
meg kö szö nöm a ki tar tó mun ká ju kat. A jö vő tan év ben új ra 
vá rom az ér dek lő dő ket. A nyár ra min den ki nek jó pi he nést 
kí vá nok.

-Tukarcs Istvánné-
-ta nár el nök-

Az ifjúsági vöröskereszt hírei

2007. áp ri lis 14-én a he lyi ét te rem ben jó té kony sá gi bált
tar tott a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Szü lői Mun ka kö -
zös sé ge a tan tes tü let tel kar ölt ve. 

Na gyon ké szül tünk er re a nap ra, mert is ko lánk ban már
ré gen volt ilyen ren dez vény. Igye kez tünk szép pé va rá -
zsol ni a he lyi sé get, mél tón fo gad ni a meg je len te ket. El ső -
ként rö vid mű sor ral szó ra koz tat tuk a kö zön sé get. Baranyi 
Fe renc egyik vá sá ri ko mé di á ját mu tat ták be a 8. osz tá lyo -
sok Tukarcs Pi ros ka ve ze té sé vel. Az ének kar a ta ná rok -
kal meg erő sít ve 2 ma gyar slá gert adott elő. Nagy si kert
ara tott Tichy-Rács Alíz has tánc be mu ta tó ja is. Volt fi nom

va cso ra, fi nom sü tik, ze ne, tánc. A tom bo lán ér té kes
aján dé kok ta lál tak gaz dá ra. A ven dé gek haj na lig rop ták a 
tán cot. 

A szü lők, pe da gó gu sok ál do za tos mun ká juk kal, anya gi
tá mo ga tá suk kal, a he lyi vál lal ko zók, ma gán sze mé lyek
fel aján lá sa ik kal se gí tet ték a ren dez vény si ke res le bo nyo -
lí tá sát. Sze ret ném min -
den ki nek meg kö szön ni a
se gít sé gét, tá mo ga tá sát.
A ren dez vény be vé tel ét a
ta nu lók ra, a gye re kek nek
szer ve zett ren dez vé nye -
ink re kí ván juk for dí ta ni,
melyről az SZMK dönt. 

-Ko vács Il di kó-
igaz ga tó he lyet tes-

Móra-bál

A má so dik fél év ben zaj lot tak az al sós, is ko lai ta nul má nyi
ver se nyek. So kan lel ki is me re te sen ké szül tek az év fo -
lyam ok kö zöt ti meg mé ret te tés re. A leg iz ga tot tab bak a kis 
el ső sök vol tak, akik elő ször mér ték össze tu dá su kat egy -
más sal.

A leg job bak nak ők bi zo nyul tak:

Ma te ma ti ká ból
 1. he lye zett: Négyesi Blan ka 1.b, Mé szá ros Márk 2.a,

Mé szá ros Vik tó ria 3.b, La dá nyi Éva 4.a,
 2. he lye zett: Ollé Ré ka 1.b, Im re Krisz ti án 2.b, Mol nár

Ju dit 3.b, Gu lyás Krisz ti na 4.b
 3. he lye zett: Ko vács Kar ina 1.b, Dobler Krisz ti na 2.a,

Iványi Ani kó 3.b, Bata Dominik 4.a

Ma gyar nyelv-he lyes írás ból
 1. he lye zett: Gúth Pet ra 1.a, Ná das Nó ra 2.a, Soós

Ale xand ra 3.a, Mol nár Ju dit 3.b, Bata Dominik 4.a
 2. he lye zett: Ko vács Kar ina 1.b, Susa Já nos 2.b, Mé -

szá ros Vik tó ria 3.b, Tóth Bi an ka 3.b, Gu lyás Krisz ti na
4.b

 3. he lye zett: Lövei Kar ina 1.a, Gábli Ág nes 2.a, Dobler
Krisz ti na 2.a, Ta kács Kla u dia 2.a, Mol nár Alexszandra
4.b

Szép ol va só ver seny 
 1. he lye zett: Ko vács Kar ina 1.b, Vá sár he lyi Fan ni 2.a,

Köpösdi Lí via 3.b, Soós Alexszandra 3.a, Mol nár Ju dit
3.b, Rózant Éva 3.b, Bata Dominik 4.a

 2. he lye zett: Lövei Kar ina 1.a, Si mon Dorina 1.b, Poós
Pet ra 2.a, Var ró Cintia 3.b, Ren dik Re ná ta 3.a, Mé szá -
ros Vik tó ria 3.b, Branstetter Zol tán 3.a, La dá nyi Éva
4.a, Ko csis Zsolt 4.a

 3. he lye zett: Mu rá nyi Ka ta 1.a, Mé szá ros Márk 2.a,
Gu lyás Krisz ti na 4.b

Szö veg fel dol go zás
 1. he lye zett: Mé szá ros Márk 2.a, Soós Alexszandra

3.a
 2. he lye zett: Al bert Gréta 2.b, Mol nár Ju dit 3.b, 
 3. he lye zett: Dobler Krisz ti na 2.a, Sza bó Ró bert 2.a,

Golyha Vik tó ria 3.b

Nyel vész ver seny Is ko lai for du ló já ban el ért jó ered mé nye -
ik alap ján to vább ju tot tak a me gyei dön tő be: Gúth Pet ra
1.a, Lövei Kar ina 1.a és Mol nár Ju dit 3.b osz tá lyos ta nu ló, 
aki a me gyei 10. he lye zést ér te el.

Gra tu lá lunk a szép ered mé nye kért és még sok ha son ló
si kert kí vá nunk nek tek!

Év ele je óta több ta nu ló tel je sí ti az al só sok kö zül is a
Jonathán Könyv moly kép ző fel ada ta it. Ed dig szin te min -
den ki igen jó ered ményt ért el, mely ről rész le te seb ben jú -
ni us ban ka punk tá jé koz ta tást.

-Var ga Imréné-
-tanítónő-

Ta nul má nyi ver se nyek a
Mó rá ban

HASTÁNC-
TANFOLYAM

in dul
Fegyverneken!

 Érd.:
06-20/319-1942

100 m2-es te tő tér be épí té ses, gáz fű té ses,
össz kom for tos csa lá di ház

60 m2-es mű kö dő üz let hely ség gel
el adó.

Ér dek lőd ni: Fegy ver nek,
Arany Já nos út 18.

Tel.: 06-56/480-011
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A Kaán Kár oly me gyei ter mé szet is me ret ver senyt 2007.
áp ri lis 20-án ren dez ték meg Szol no kon a Dam ja nich Já -
nos Mú ze um ban. A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ból né -
gyen vet tünk részt a meg mé ret te té sen. Az 5. osz tály ból
Poós Do rottya és Tiba Dorina, a 6. osz tály ból Már ton
Bog lár ka és Köpösdi Ni ko lett. Fel ké szí tő ta ná runk Zakar
Zoltánné. A ver seny is me ret anya gát Kaán Kár oly éle te, a
Ter mé szet Bú vár ma ga zin és a Kö rös-Ma ros és Agg te le -
ki Nem ze ti Park, va la mint a tan anyag al kot ta. Az 5. osz tá -
lyos kor cso port ból 20 ta nu ló kö zül Do rottya 2., a 6.
osz tá lyos kor cso port ból 24 ta nu ló kö zül Már ton Bog lár ka
3. he lye zést ért el. Tiba Dorina és Köpösdi Ni ko lett is szé -
pen sze re pel tek, a kö zép me zőny ben vé gez tek. Örül tünk, 
hogy mi kép vi sel het tük is ko lán kat. Ro ha nó min dennap ja -
ink ban észre sem vesszük a természet szépségeit,
melyből ízelítőt kaptunk tanár néni segítségével.

-Már ton Bog lár ka 6.a osz tá lyos ta nu ló-

Ter mé szet is me re ti ver seny

• Szapárfalui Óvo da egy ség: 
2007. jú ni us 18. - 2007. au gusz tus 17-ig, 

• Új te le pi Óvo da egy ség: 
2007. jú ni us 18. - 2007. au gusz tus 17-ig, 

• Annaházi Óvo da egy ség: 
2007. jú ni us 18. - 2007. jú li us 27-ig, 

• Köz pon ti Óvo da egy ség: 
2007. jú li us 30. - 2007. au gusz tus 17-ig.

A szü net ide je alatt az aláb bi egy sé gek tar ta nak ügye le -
tet:
• 2007. jú ni us 18 - 2007. jú li us 27-ig, (6 hét)

Köz pon ti Óvo da egy ség 
• 2007. jú li us 30 - 2007. au gusz tus 17-ig, (3 hét)

Annaházi Óvo da egy ség.

Va la mennyi óvo da egy ség 2007. au gusz tus 21-től tel jes
nyitvatartással üze mel.

-Hillender Györgyné-

Óvodai szünet

Különbusz in dul a Sze ge di Sza bad té ri Já té kok ra au gusz -
tus 10-én, ahol a Ru dolf cí mű mu si cal-t néz het jük meg.

Ta valy sza bad té ri vi lág pre mi er al kal má val a Sze ge di Já -
té kok a Vereinigte Bühnen Wi en és az Ope rett szín ház
együtt mű kö dé sé ben jött lét re az elő adás. A Ru dolf Frank
Wildhorn, a Jekyll és Hyde szer ző jé nek leg újabb mű ve,
egy szen ve dé lyes sze re lem, Ru dolf trón örö kös és
Vetsera Má ria tra gi ku san vég ző dő sze rel mé ről szól. Tit -
kos sze re lem, ki bé kít he tet len el len té tek, drá mai hely ze -
tek, fül be má szó slá ge rek az or szág leg nép sze rűbb
mu si cal sztár ja i nak elő adá sá ban. A ta va lyi ha tal mas kö -
zön ség si ker re te kin tet tel a Dóm tér mo nu men tá lis szín -
pa dán új ra: Ru dolf.

Mu si cal két rész ben Frederic Morton: „A Nervous
Splendor"  c. köny ve nyo mán, Frank Wildhorn és Steve
Cuden kon cep ci ó ja sze rint.

Je gyek az úti költ ség gel együtt a Mű ve lő dé si Ház ban vált -
ha tó ak akár rész let fi ze tés sel is.

-Tű he gyi Ju li an na-

Néz zük együtt a Ru dolf cí mű
mu si calt!

Ami kor a tan ter mek be már jó té ko nyan süt be a per zse lő
nap, a di á kok is és a ne ve lő ik is vár ják a va ká ci ót.

A köz ok ta tás ban az utol só ta ní tá si nap jú ni us 15-e.

A nyol ca di ko sok bal la gá si ün nep sé gét jú ni us 16-án tart -
ják. A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban 900-tól az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lá ban 1700-tól.

Az is ko lai tan év zá rók jú ni us 22-én 1700 -kor kez dőd nek
mind két is ko lá ban.

A Ko dály Zol tán Ze ne is ko la ki he lye zett ta go za ta a Mű ve -
lő dé si Ház ban jú ni us 12-én 1600-kor kez di a tan év zá rót.
Ugyan ek kor vár ják azo kat, akik je lent kez ni sze ret né nek a 
szep tem ber ben in du ló ze ne is ko lai ok ta tás ra.

-Tűhegyi Ju li an na-

Tan év zá rók, bal la gá sok.
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2007. már ci us 30-án Szol no kon ren dez ték meg a Ma da -
rak és fák nap ja ver seny te rü le ti for du ló ját. A Mó ra Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la csa pa ta el ső he lye zést ért el, így lá za san 
ké szül tünk csa pat tár sa im mal, Adamecz Ju dit tal és
Tichy-Rács Alexszal az or szá gos dön tő re Zakar Zoltánné 
ta nár nő irá nyí tá sa mel lett. Má jus 10-én egy kb. 4 órás út
után ér kez tünk meg Dom bó vár ra. Uta zá sun kat most is a
Polgármesteri Hivatal segítette, melyet megköszönünk. 

A meg nyi tó után kez de tét vet te a hat órás ver seny, mely
vál to za tos volt. Teszt meg ol dá son kí vül volt ma dár, ma -
dár fé szek, ro var, ter més fel is me rés. Fel mér ték, mennyi re 
is mer jük ha zánk ős ho nos fá it. A ma dár hang fel is me ré sen 
bi zo nyít hat tuk, hogy hoz zánk is me rős ként szól nak kör -
nyé künk ma da rai. Va cso ra után az ered mény hir de tés kö -
vet ke zett. Is ko lánk csa pa ta is mét szé pen sze re pelt,
ha to dik he lye zett lett. Más nap a Du nán tú li-domb ság fló -
rá já val és fa u ná já val is mer ked tünk, egy elegyes erdőt
jártunk be. A tudás mellett szép emlékeket szereztünk.

-Kiss Norbert 7/a oszt. ta nu ló-

Ma da rak és fák nap ja
or szá gos ver seny

Jú ni us el ső va sár nap ján a pe da gó gu so kat ün ne pel jük.

Ta lán nincs még egy mun ka, ahol ennyi a ku darc, hi á ba -
va ló erő fe szí tés, de ilyen sok si ker, aján dék, kel le met len
és kel le mes meg le pe tés, mint ná luk. Ennyi azon na li si -
ker, amely nek va ló di hasz nát csak évek, eset leg év ti ze -
dek múl va lát juk.

Sok szor eszem be jut ked ves ta ní tóm, aki kis fa lum ban
hosszú éve ken ke resz tül ta ní tott, több ge ne rá ci ón át és
ta lán nem tud tuk kel lő en meg kö szön ni fá rad sá gos, ki tar -
tó mun ká ját, mint ta lán sok hoz zá ha son ló pe da gó gus nak 
sem. 

„Ami iga zán jó és ki tű nő, nem kell an nak di csé ret; fény lik
a gyé mánt ma gá ban is”- ír ja gróf Szé che nyi Ist ván.

A ta nár ál tal át adott tu dás egy re fon to sabb és a ta nu lás
ke nyér kér dé se is.

En ged jék meg, hogy ki fe jez zem őszin te el is me ré se met,
és kö szö ne te met az ak ko ri és je len le gi pe da gó gu sok nak
a fá rad sá gos és tö ret len mun ká ju kért, akik ta ní tot tak min -
ket, gyer me ke in ket, uno ká in kat! Sok erőt, tü rel met, si -
kert, jó egész sé get és bol dog csa lá di éle tet kí vá nok.

-Ba logh Jó zsef-

Tisz te let a Pe da gó gu sok nak



TÚRKEVÉN

Az al sós „orczys” ta nu lók még az ősszel sze ret ték vol na
bi zo nyí ta ni, hogy ügyes ver seny zők, mert na gyon ké szül -
tek az évek óta meg ren de zés re ke rü lő tiszabői vers-, pró -
za mon dó ver seny re. Saj nos, he te kig vár tunk fel ké szül ve,
majd tel tek a hó na pok is. Már-már fe le dés be me rül tek a
szö ve gek, mi kor is nagy öröm mel fe dez tük fel a fa li új sá -
gon a kö vet ke ző meg hí vót: A túrkevei Ci gány Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat vers-, és pró za mon dó ver senyt szer vez
2007. áp ri lis 14-én. 

Gyor san össze gyűl tünk, egyez ked tünk és vál lal tuk a
meg mé ret te tést. Míg a töb bi gye rek szom ba ton pi hent,
ad dig mi ke mé nyen dol goz tunk (mi u tán ki vi hán col tuk ma -
gun kat a mik ro busz ban). A so főr kis sé mor cos volt ránk,
vissza fe lé akar va-aka rat la nul rá dup láz tunk, hi szen a
nagy fe szült ség és a si ker él mé nyek ha tá sá ra a ró zsa szí -
nű köd ben csak a győz te se in ket és az ér té kes aján dé ko -
kat vet tük tu do má sul.

A 23 ver seny ző kö zül pró za ka te gó ri á ban:

Tú ró Fru zsi na 3.b osz tá lyos ta nu ló I. he lye zést ért el, Pá -
va An ge li ka 4.a osz tá lyos ta nu lót kü lön díj ban ré sze sí tet -
ték.

Büsz kék le he tünk a töb bi ver seny zőnk re is. Ver set mon -
dott: Mága Im re (2.a), Baktai La jos (2.b), Bu rai Ri chárd

(3.b), Ko vács Jó zsef (3.b), Mikle Ri chárd (3.b), Tú ró Zsu -
zsan na (4.a). Pró zát adott elő Po lyák Ger gő (3.b).

Is ko lán kat mél tó an kép vi sel ve, bát ran áll tak ki a kö zön ség 
és a zsű ri elé. A ren dez vény szer ve zői jö vő re is szá mí ta -
nak ránk. Ott le szünk, mert a szü lők is se gí tet ték, tá mo -
gat ták gyer me ke i ket a si ke res ver seny re va ló
fel ké szü lés ben. Kö szön jük!

KARCAGON

A tö rök szent mik ló si Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár a de -
cem be ri me se mon dó ver se nye után me gyei ver seny re
jut tat ta to vább is ko lánk győz tes ta nu ló ját: Vízkeleti Lász -
lót (3.b). 2007. áp ri lis 19-én, Kar ca gon, a Vá ro si Cso ko nai 
Könyv tár ban ren de zett Me gyei Me se mon dó Ver se nyen
Lac kó II. he lye zést ért el. 

A má ra már köz is mert és köz ked velt Ál mos asszony c.
nép me sé je is mét si kert ho zott szá má ra. A gyö nyö rű, ér té -
kes köny ve ket bol do gan mu to gat ta osz tály tár sa i nak is.

Vé get ér tek a ver se nyek, most már az év vé gi haj rá ra (a
fel mé ré sek re, a szép bi zo nyít vá nyok ra) kell kon cent rál ni
min den ta nu ló nak.

Kí ván juk, ezek ben is le gyen a gyer kő cök nek és a szü lők -
nek is nagy örö me, bol dog sá ga, si ker él mé nye. Kel le mes
nyá ri szün időt, jó pi he nést, ki kap cso ló dást min den ki nek!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

Újabb vers- és pró za mon dó győz te se ink

A Ma já lis hosszú hét vé gé -
vel, iga zi má ju si idő já rás -
sal kö szön tött ránk
2007-ben.
A vissza te kin tést be ár nyé -
kol ja, hogy a Ma já lis Ku pa
he ves ver sen gé se köz ben
Ka pás Gá bor sú lyos bal -
ese tet szen ve dett, síp -
csont ja is és szár ka pocs-
csont ja is el tö rött. Job bu -
lást kí vá nok ne ki! 
A Ku pá ra idén min den ed -
di gi nél több, 14 fel nőtt, 5 if -
jú sá gi és 2 gyer mek
csa pat ne ve zett be.
A ver se nyek ered mé nyei:
 Ma já lis Ku pa

I. hely: Di na mó Drinica
 II. hely: Fa pu ma
 III. hely: Vas
Gól ki rály: Maróti Já nos
Ma já lis If jú sá gi Ku pa
 I. hely: Chelsea
 II. hely: Tiszabő
 III. hely: Man ches ter U.
Ma já lis Gyer mek Ku pa

 I. hely: Sosi
 II. hely: Chelsea

Rajz ver seny:
 I. hely: Náhóczki Hen ri et ta
 II. hely: Bu rai Va len ti na
 III. hely: Köpösdi Kar ina

Fő ző ver seny:
 I. hely: HAMM-LETT
 étel: Fe le sé gem ked ven -

ce ga lus ká val

 II. hely: Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let
 étel: Mar ha láb szár
 III. hely: Fi a tal ság - Bo lond ság
 étel: Bőrösmalac csi per ke gom bá val
 Kü lön díj: Chipesek
 étel: Mar ha láb szár

-Tűhegyi Ju li an na-

Majális

A ha gyo má nyos tü dő szű -
rést 2007. au gusz tus 21 -
szep tem ber 5. kö zött tart ja 
a Hetényi Gé za Kór ház
Tü dő szű rő In té ze te Fegy-
verneken.

-Tűhegyi Ju li an na-

Tü dő szű rés

Huszonegy fegyverneki hölgy 108 mun ká já ból nyílt meg
az idei gobelinkiállítás.

A lá to ga tók kö zött volt fi a tal, idős. Fő ként a női nem kép vi -
sel tet te ma gát.

A mű vek kö zül kö zön ség sza va zat tal dön töt tük el, hogy
me lyek ké szí tői kap ják a fel aján lott dí ja kat. A le adott 439
sza va zat tal ki vá lasz tott, dí ja zott mun ká kat Náhóczki Zsu -
zsan na, Tóth Istvánné, Ba logh Ma ri ann, Szatlóczki
Józsefné, Csejtey Lászlóné ké szí tet ték.

Gra tu lá lunk ne kik is, és min den ki nek, aki na gyon sok
mun ká val el ké szí tett ké pé nek be mu ta tá sá val szé pí tet te a 
né zők nap ja it.

-Tű he gyi Ju li an na

Gobelinkiállítás

Fegy ver nek,
Dam ja nich út

129. sz. alat ti
2 szo bás 
gáz fű té ses 
ház el adó.
Ér dek lőd ni:

06-70-389-3769
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Véd nö kök:

Fej ér An dor, a Jász-Nagy -
kun-Szol nok me gyei Köz -
gyű lés el nö ke; Herbály
Im re, tér sé günk or szág -
gyű lé si kép vi se lő je, Szalay 
Fe renc, Szol nok Vá ros
pol gár mes te re, Huber Fe -
renc, Fegy ver nek Nagy-
köz ség pol gár mes te re, Dr
Há zi Ist ván dan dár tá bor -
nok, JNSZ me gye Rend őr -
fő ka pi tá nya, Gom bás And- 
rás a Ma gyar Ven dég lá tók
Ipar tes tü let ének Szer ve -
zé si Al el nö ke, Ki rály há zi
An dor, a Ma gyar Gu lyás
Gasztro-Turisztikai Egye -

sü let, a volt Gu lyás fesz ti vál Egye sü let el nö ke.

A véd nö kö kön kí vül tá mo gat ták még a ren dez vényt:

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lő -
tes tü le te, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz gyű lés,
Tóth Ti bor , Surjányhús Kft., Pa ta ki Lászlóné, a Fegy ver -
nek és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet el nö ke, Buk ta
Jánosné, az ÁFÉSZ el nö ke, Dó ka Gá bor, a fegyverneki
„Sü tő” Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja, Dr. Tóth Sa rol ta or vos

Theodora, Rauch, JNSZ M-i Esély Szo ci á lis Köz ala pít -
vány, Szel le mi For rás köz pont Ko or di ná ci ós Iro da Esé lyek 
Há za, PSL Trans Kft. Törökszentmiklós, I.E.C. Kft.
Törökszentmiklós, Sza bad Föld Ízek Vi lá ga ki ad vá nya.

A ren dez vény szak mai rang ját a zsű ri ad ta meg igaz sá -
gos, de szi go rú dön té se i vel: 

Gom bás And rás, Fegy ver nek szü löt te, a Ma gyar Ven dég -
lá tók Ipar tes tü let ének Szer ve zé si Al el nö ke, a zsű ri el nö -
ke, Jakabffy Lász ló, a Ma gyar Ven dég lá tók
Ipar tes tü let ének Szak mai Al el nö ke, Ko vács Láz ár mes -
ter sza kács, az RTL Klub Re cept Club já nak mű sor ve ze tő -
je, Fucskár Zol tán, a Gom bás Ét te rem Séf je, Florovics
György, a Skót Du dás Ét te rem tu laj do no sa, Or bán Má ria,
a po rosz lói Öreg Pá kász Ét te rem ve ze tő je.

A ver seny ered mé nyei:

Ven dég lá tós is ko lák ka te gó ri á ja:
 I. Fa ku tyák - Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko -

la, Fegy ver nek - Rá gó gu lyás
 II. Kun sza ká csok – Nagy Lász ló Szak kö zép is ko la,

Kun he gyes - Kakatparti mar ha gu lyás
 III. Piskóták – Szé kely Mi hály Szak kö zép is ko la, Szar -

vas - Bog rács gu lyás

Ka te gó ria kü lön díj:

 ” Zwack”, Bé kés csa ba - Be tyár gu lyás - Mar ha gu lyás
kö tött ga lus ká val

 ” Su má kok”, Szol nok - Bog rács gu lyás kö tött ga lus ká -
val

 „Só, bors és pap ri ka”, Fegy ver nek - Murigulyás

Kö zép is ko lák ka te gó ri á ja:
 I. EZE – Szé che nyi Ist ván Gim ná zi um - Bog rács gu lyás 

csi pet ké vel
 II. Tiszaparti II. - Tiszaparti Gim ná zi um, Szol nok -

Kakaspörkölt
 III. Fe ri bá csi kony há ja - 604. szak kép ző Tö rök-

szentmiklós - Kecs ke pör költ
 Ka te gó ria kü lön díj: ”Ka csa csa pat”, Csong rád - Ka csa-

kö les

Ál ta lá nos is ko lák:
 I. Pusz ta tün dé rek - Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és

Szak is ko la Fegy ver nek - Mar ha pör költ
 II. Fa ka nál for ga tók - Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és

Szak is ko la Fegyvernek - Őz pör költ
 III. Füs tös bog rács - Ál ta lá nos Is ko la, Tiszaroff - Bab -

gu lyás

Ka te gó ria kü lön díj:
 ”Vad sza ká csok”, Mart fű - Őz pör költ

A leg ügye sebb fa ka nál for ga tó le ány Kissó Ág nes lett a
fegyverneki „Fü le és a Mülék” csa pa tá ból.

A leg ügye sebb fa ka nál for ga tó fiú Ko vács Kár oly lett a
szar va si „Pis kó ták” csa pa tá ból

A leg ér de ke sebb né pi ételt a Vaj da ság ból ér ke zett Orom -
he gyes csa pa ta kap ta bab gu lyá sá ért.

A leg szebb kör nye ze -
tet ki ala kí tó csa pat nak 
a gyomaendrődi „ Ko -
mál lak” és  „Csi be fu -
tam csa pat bi zo nyult.

A bog rács ver se nyen
Csányi Sán dor, fegy-
verneki szak ok ta tó
Ko ro na bog rá csa lett a 
leg ér de ke sebb.

A pin cér ver seny győz te se a fegyverneki Sza bó Er zsé bet
és Var ga Má ria lett.

A ké pek ar ról is ta nús kod nak, hogy nem csak a ko moly
ver seny, ha nem a szó ra ko zás, is mer ke dés, jó han gu lat
nap ja is volt a Di ák-gu lyás fesz ti vál.

Gra tu lá lok min den ver seny ző nek az éte lek hez, a dí ja zot -
tak nak a ju tal mak hoz és min den szer ve ző nek a jól si ke rült 
ren dez vény hez.

-Tű he gyi Ju li an na-

Diák-Gulyásfesztivál 2007

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT!

HORVÁTH BÉLA szak ok ta tó (ATI)
fo lya ma to san szer vez sze mély gép ko csi,

mo tor ve ze tő tan fo lya mot
FEGYVERNEKEN az Or czy A. Ál ta lá nos

Is ko la és Szak is ko lá ban 
(volt tűz ol tó szer tár).

RÉSZLETFIZETÉSRE VAN LEHETŐSÉG!
Ér dek lőd jön, je lent kez zen: HORVÁTH BÉLA

06-30-273-3507
FEGYVERNEK, HÁRSFA ÚT 17.

06-30-607-2652
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A ha gyo mány őr ző cso por tok ősz től ta va szig ta nul ják meg 
az újabb be mu ta tók anya gát. Ezért van az, hogy ilyen kor
alig tud juk kö vet ni a fel lé pé sek, be mu tat ko zá sok, si ke rek
idő pont ja it, hely szí ne it.
A Ma já li son, a Gu lyás fesz ti vá lon, a Vi rág zó Ti sza Nap ján
a fegyvernekiek is lát hat ják, mi re ké pe sek a te le pü lé sünk 
le á nyai, asszo nyai és fi ai. 
A Jász kun Vi lág Mű vé sze ti Szem le zsű ri je a Hétszínvirág
és a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar elő adá sát ní vó díj jal ju tal maz -
ta. Abasáron a szín pa di elő adás után a ta lál ko zó kö zön -
sé gét éne kel tet ték meg a Szapáry Nép dal kör tag jai. A
Hétszínvirág és a Nép dal kör jú ni us ban mi nő sí tő hang ver -
seny re uta zik Cserkeszőlőre.
A Női Kar már szin te ha za lá to gat Be rek für dő re, mi kor a
re for má tus temp lom ban mu tat ja be tu dá sát. Lap zár ta
után Kun he gyes vár ja a da lo ló höl gye ket.
A jú li us is több fel lé pést tar to gat. Jú li us 8-ra Tö rök-
szentmiklósra vár ják az Annaházi tánc cso por tot és a nép -
ze né vel fog lal ko zó cso por to kat. Ugyan ezen a na pon
Tiszapüspökiben is ele get tesz nek a meg hí vás nak. Jú li us 

20-án Abádszalókon a tó par ton mu tat koz nak be a ha gyo -
mány őr ző cso por tok a Női Kar ral ki egé szít ve.
A he lyi cso por tok kö zül a ha gyo mány őr ző kön, az ének ka -
ron kí vül a Dogs Ze ne kar mu tat ko zik be a leg több ször. Az
ő fel lé pé se i ket a hon lap ju kon, a
http://dogs-zenekar.uw.hu/ kö vet he tik nyo mon.
A fel lé pők nek na gyon sok si kert, a né zők nek jó szó ra ko -
zást kí vá nok!

-Tű he gyi Ju li an na-

A si ke rek sze zon ja a ta vasz

Össz kom for tos csa lá di ház
4 szo bá val, 

par ko sí tott te lek kel,
5,5 mil lió fo rin tos irány áron

el adó.
Ér dek lőd ni le het:

Fegy ver nek, Tó part út 5. szám
alatt, vagy 30/456-2610 

te le fon szá mon.

A könyv tár a so ros ál lo mány el len őr zé sét tart ja jú ni us
25-tól- au gusz tus 20-ig. Ez idő alatt min den könyv tá ri
szolgáltatás szü ne tel.

Az ál lo mány el len őr zés előtt, jú ni us 18-23 kö zött
„MEGBOCSÁTÁS HETE” ke re té ben ké se del mi díj nél kül
hoz hat ják vissza a do ku men tu mo kat azok az ol va sók,
akik meg fe led kez tek a köny vek visszahozásáról.

-Tű he gyi Ju li an na-

Zárva tart a könyvtár
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A Szép iro dal mi Fi gye lő szer kesz tő sé ge 2004-ben dí jat
ala pí tott, ame lyet elő ször 2005. feb ru ár já ban osz tot tak ki. 
Idén a 2006-os dí jat - a ta valy szem lé zett mű vek szer zői
kö zül - Temesi Fe renc nek és a fegyverneki Rentz Má -
tyás nak ítél te oda a ku ra tó ri um. Gra tu lá lunk a ki tün te tés -
hez.

-Tű he gyi Ju li an na-

Kitüntetés



Az Eg ri Fő egy ház me gye te rü le té hez tar to zó karitász cso -
por tok ta lál ko zó ján vet tünk részt 2007. 04. 14-én
Jászárokszálláson. A cso port a kö zös sé gi ház ban fo gad -
ta a részt ve vő ket, majd szent mi sé re vol tunk hi va ta lo sak.
A mi sén és az azt kö ve tő ren dez vé nyen meg je lent Jé ger
Kár oly atya, az Eg ri Fő egy ház me gye karitász ve ze tő je,
Ger gely Zol tán pol gár mes ter, Dragos Béláné al pol gár -
mes ter és Gyenes Gyu la, az ál ta lá nos is ko la igaz ga tó ja.
Jé ger Kár oly atya kö szön tő je után a pol gár mes ter szólt a
vá ros múlt já ról és je le né ről, majd Kohajda Zol tán es pe -
rest hall gat hat tuk meg. A he lyi óvo dá sok, az óvó nők kó ru -
sa és a karitász cso port ál tal elő a dott mű sor az
al pol gár mes ter sza va i val zá rult. Szép na pot töl töt tünk
Jászárárokszálláson, kel le mes ér zés volt ha son ló an gon -
dol ko dó em be rek kel ta lál koz ni.
    A Ka to li kus Karitász Szent Er zsé bet évé ben rajz-és fo -
tó pá lyá za tot hir de tett. A Szapárfalui Óvo dá ból több pá lya -
mű vet küld tünk, mely ből az eg ri el bí rá lás alap ján Ber ta
Fru zsi na és Kő hal mi Edit raj za to vább ju tott az or szá gos
dön tő be. Föl di Il di kó és Tóth Sza bi na az el ső tíz he lye zett
kö zött sze re pelt. A be ér ke zett raj zok ból a Fő egy ház me -
gyei Karitász ki ál lí tást szer ve zett, amely re a négy óvo dás
meg hí vót ka pott. A gye re kek ré szé re aján dé kot adott át
Dr. Se re gély Ist ván eg ri ér sek. A gye re kek nek gra tu lá lunk 
a jó sze rep lés hez, és meg kö szö nöm Galsi Imréné és
Már ton Mihályné óvó nők mun ká ját, akik se gí tet tek a raj -
zok el ké szí té sé ben. Kü lön kö szö net il le ti Huber Fe renc
pol gár mes ter urat, ami ért ren del ke zé sünk re bo csá tot ta
az ön kor mány zat au tó ját.
    A Karitász Cso port há zi se gít ség nyúj tó szol gá la tot sze -
ret ne lét re hoz ni a köz ség ben élő idős em be rek se gí té sé -
re. Az igény be ve he tő szol gál ta tá sok kö re a kö vet ke ző:
• alap ve tő gon do zá si és ápo lá si fel ada tok

• az önál ló élet vi tel fenn tar tá sá ban, az el lá tott és kör nye -
ze te hi gi é nés kö rül mé nye i nek meg tar tá sá ban va ló köz -
re mű kö dés ( ta ka rí tás, für de tés, be vá sár lás,
gyógy szer ki vál tás stb. )

• a ve szély hely ze tek ki ala ku lá sá nak meg elő zé se, il let ve
azok el há rí tá sá ban va ló se gít ség nyúj tás.

Ké rem, hogy aki sze ret né szol gál ta tá sa in kat - mél tá nyos
té rí té si díj el le né ben - igény be ven ni, szí ves ked jék a
481-024 vagy a 481-639 te le fon szám okon ér dek lőd ni. 
    A volt ha ran go zó ház át ala kí tás ra ke rül és ka to li kus kö -
zös sé gi ház ként fog a ké sőb bi ek ben mű köd ni. Meg kö -
szön jük a hoz zánk ér ke ző ado má nyo kat, me lyet eb ben
az év ben e kö zös sé gi ház ja vá ra aján lunk fel.

-Leblanc Lajosné-
-Csoportvezető-

A Ka to li kus Karitász hí rei

A Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let (Fegy ver nek, Fel sza ba -
du lás út 184.) 2006. évi  köz hasz nú sá gi je len té se.
 Az Egye sü let 2006. év ben is az alap sza bály elő írá sa i nak
meg fe le lő mó don, az ott rög zí tett cé lok ér de ké ben vé gez -
te mun ká ját.
Te vé keny sé günk re a rend sze res ség és fo lya ma tos ság
volt jel lem ző.
Az Egye sü let cso port jai he ti egy al ka lom mal pró bál tak (a
nyá ri szü net ben csak fel lé pé sek előtt), min den cso port
több új pro duk ci ót sa já tí tott el. Tag lét szá munk is nö ve ke -
dett. A cso por tok ban jó ked vű, szor gal mas mun ka fo lyik. 
 Az egye sü let itt Fegyverneken, és a me gyénk ben is is -
mert té, és el is mert té vált. El is mert sé gün ket bi zo nyít ja,
hogy 
• cél ja in kat szí ve sen tá mo gat ják anya gi hoz zá já ru lás sal

is, és 
• a cso por to kat gyak ran hív ják a leg kü lön bö zőbb te le pü -

lé si, de me gyei ren dez vé nye ken tör té nő fel lé pé sek re
is.

 Az egye sü let ve ze té se is – együtt mű kö dés ben a he lyi
Mű ve lő dé si Ház zal – fo lya ma to san ke res te a be mu ta tó
jel le gű és ver seny sze rű fel lé pé si le he tő sé ge ket itt
Fegyverneken, de más te le pü lé se ken is.
Elő adá sa ink dön tő több ség ben be lé pő jegy nél kül meg te -
kint he tők, a pro duk ci ó kat sok ez ren él vez het ték – gyak -
ran telt há zas elő adá so kon. 
Mun kán kat szá mos kül ső se gí tő tá mo gat ja – el ső sor ban
a jel me zek elő ál lí tá sá ban, és a tech ni kai fel té te lek biz to sí -
tá sá ban.
 Tag lét szám ala ku lá sa 2006-ban: 
 (Ala ku ló lét szám 62 )

 Lét szám
2005.12.31. Be lé pők Ki lé pők Lét szám

 2006.12.31.

Ren des
ta gok 112 7  119

Pár to ló ta gok 46  2 44

Össze sen 158 7 2 163

 Az Egye sü let tiszt ség vi se lő i nek sze mé lyé ben 2006.-ban
nem volt vál to zás.

 Az Egye sü let 2006. évi gaz dál ko dá sá nak főbb ada tai

 Be vé te lek (1000 Ft-ban):
Tag dí jak ból: 151

Pá lyá zat – Jász-Nagykun-Szolnok Me gye
Ön kor mány za ta 70

Pá lyá zat – Fegy ver nek Nagy köz ség 
Ön kor mány za ta 558

Egyéb be vé te lek 4

Be vé te lek össze sen: 783

 Ki adá sok (1000 Ft-ban):
Szlo vá ki ai Fegyvernekről ér ke ző ven dé gek el lá tá sa 349

Mik ro fon be szer zés (Dogs) 74

Jel mez be szer zés 76

Hang sze rek be szer zé se (2 db. ci te ra) 120

Abádszalóki mű vé sze ti tá bor 139

Mű kö dé si ki adá sok 
(esz köz be szer zé sek, pá lyá za ti díj, stb.) 50

Ki adá sok össze sen: 808

-Gö rög Gá bor-
-elnök-

Baldácsy ME közhaszhasznúsági jelentése

Azok, akik se gí te ni akar nak em ber tár sa i kon az zal, hogy
VÉRT ADNAK, leg kö ze lebb az Or vo si Ren de lő ben jú ni us 
28-án 800-1400-ig vagy Szapárfaluban az Idő sek Ott ho ná -
ban jú li us 6-án 800-1100-ig te he tik meg.
Se gít sé gü ket kö szön jük!

-Tű he gyi Ju li an na-

Véradások
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2007. jú li us 1-től az I. szá mú há zi or vo si kör zet ben (Dr.
Ja kab Lász ló kör ze te) szer dai na po kon a ren de lé si idő
meg vál to zik! A ren de lés idő pont ja:  1400 órá tól 1700 órá ig.

-Orvosi Ren de lő-

Rendelési idő változás



„Ami kor a pün kös di pré di ká ci ót hal lot ták Je ru zsá lem ben, 
mint ha szí ven ta lál ták vol na őket, ezt kér dez ték Pé ter től 

és a töb bi apos tol tól: Mit te gyünk, atyám fi ai, fér fi ak?
Pé ter így vá la szolt: Tér je tek meg és ke resz tel ked je tek meg 

va la mennyi en Jé zus Krisz tus ne vé ben bű ne i tek bo csá na tá ra, 
és meg kap já tok a Szent lé lek aján dé kát.” 
-Apos to lok Cse le ke de tei 2. rész 37-38. vers-

1. Kü lö nös, hogy Is ten sze ret koc káz tat ni, ta lán job ban,
mint mi em be rek. Mó zes 1. köny vé nek ele jén egy hit val -
lást ta lá lunk ar ról, hogy az el ső em ber párt – Ádá mot és
Évát – Is ten az Éden kert jé be he lyez te. Meg en ged te ne -
kik, hogy a kert min den fá já ról egye nek. Egyet til tott el tő -
lük: a jó és a rossz tu dá sá nak fá ját. Az em ber pár evett a
til tott fá ról. Is ten hi á ba koc káz ta tott. 
Mi ér tel me volt, hogy Is ten koc káz ta tott? Nem lett vol na-e
jobb, ha nem tesz oda egy ilyen csá bí tó fát? 
Ta lán egy sze rűbb lett vol na, ha az em ber előtt nincs
olyan, amit nem sza bad, csak olyan, ami meg en ge dett.
De Is ten azt akar ta, hogy az em ber mér le gel je a le he tő sé -
get: en ge del mes ke dik Is ten ké ré sé nek, vagy el uta sít ja
azt. Is ten a dön tés le he tő sé gét ke zünk be ad ta, ad ja ma is.
2. Mi u tán az em ber rosszul dön tött, az Úr is ten nem hagy -
ta cser ben az em bert, ha nem már ak kor meg ígér te a Sza -
ba dí tót, a Mes si ást, aki az el ső Ka rá csony kor
meg szü le tett Bet le hem ben. Ez a Ka rá csony is koc ká za -
tos volt, mert az ak ko ri ki rály He ró des azt hit te, hogy a
cse cse mő Jé zus trón kö ve te lő, és ezért el akar ta őt pusz tí -
ta ni. 
Bi zo nyá ra lett vol na le he tő sé ge Is ten nek, hogy az em ber -
nek más kép pen se gít sen, de Ő még is ezt a le he tő sé get
vá lasz tot ta, hogy az em ber elé újabb vá lasz tá si le he tő sé -
get ál lít son: hó dol a Ka rá cso nyi Is ten gyer mek előtt, mint a 
bet le he mi pász to rok és a nap ke le ti Böl csek, vagy pe dig
he ró de si lel kü let tel for dul el le ne.
3. Is ten to vább foly tat ta a ter vét, hogy az em ber nek se gít -
sen. Jé zus meg me ne kül He ró des fél té keny gyű lö le te elől. 
Fel nő, és 30 éve sen ta ní ta ni kezd. Kö ve tő ket, ta nít vá nyo -
kat gyűjt ma ga kö ré. De a há rom éves szol gá la ta so rán
egy re több el len sé ge is lesz, akik vé gül Hús vét (Pász ka)
ün ne pe előtt el fog ják, ha mis vá dak alap ján ha lál ra íté lik,
majd Nagy pén te ken ke reszt re fe szí tik. 
Jé zus ott hal dok lik a ke resz ten, meg kell hal nia, hogy Ő
le hes sen az iga zi hús vé ti Bá rány, aki el hor doz za a vi lág

bű ne it. Azon ban a hal dok lás 

órá i ban koc ká za tos sá vá lik Hús vét ün ne pe: az ott ál lók
kö zül töb ben azt ki ált ják, hogy ha va ló ban Ő Is ten Fia, ak -
kor száll jon le a ke reszt ről, és ak kor hisz nek ben ne.
- Ha Jé zus le száll a ke reszt ről, ak kor az em be rek lát hat -
nak egy újabb cso dát tő le, és élet ben is ma rad. Ta lán még 
né hánnyal töb ben is hisz nek utá na ben ne.
- Ha azon ban Jé zus nem en ged en nek a fel szó lí tás nak,
ak kor biz to san meg hal, és tel jes ség re jut az is te ni vált ság: 
az em ber bű nét ár tat lan vér mos sa el.
Ez a di lem ma, de csak szá munk ra az, mert Jé zus en ge -
del mes Is ten nek, en ge del mes mert az em bert, va gyis Té -
ged és en gem, job ban sze re ti a sa ját éle té nél.
Még egy szem pont ból koc ká za tos ez az ün nep: ho gyan
dönt az em ber? Ho gyan dön tesz Te? El fo ga dod, vagy el -
uta sí tod Krisz tus ál do za tát? Hi szed-e, hogy Ő azért halt
meg, hogy Éle ted le gyen? Még pe dig Örök éle ted?
4. El telt 50 nap Hús vét után, el ér ke zett Pün kösd ün ne pe
(a Pün kösd szó je len té se: „öt ve ne dik”). Az Úr is ten úgy lát -
ta jó nak, hogy to vább se gí ti a szün te le nül hi bá zó, rossz
dön té se ket ho zó em bert. Se gí te ni sze ret ne úgy, hogy egy 
lát ha tat lan, még is va ló sá gos és min de nütt je len le vő se gí -
tőt, Párt fo gót küld az em ber nek: a Szent lel ket. Aho gyan a
le ve gő sem lát ha tó, még is min de nütt ott van és va ló sá -
gos, olyan mó don ve he ti kö rül az em bert Is ten Lel ke: lát -
ha tat la nul, még is érez he tő en, va ló sá go san.
Is ten ad ni sze ret né ne künk az Ő Lel két, hogy se gít sen;
kö nyö rög jön ér tünk; igaz ság ra és böl cses ség re ve zes sen 
el. De eb ben az ün nep ben is nagy a koc ká zat: mert a dön -
tés le he tő sé ge és fe le lős sé ge a mi ke zünk ben van: el fo -
gad juk-e vagy el uta sít juk a Szent lé lek aján dé kát?
5. Az el ső Pün kösd kor Je ru zsá lem ben pré di kál tak Jé zus
ta nít vá nyai, és akik hall gat ták ezt a be szé det, lel ki is me ret
fur da lást érez tek: meg ér tet ték, hogy ed dig so kat hi báz -
tak, és hogy mos tan tól sze ret né nek más éle tet él ni. Ek kor
ezt kér dez ték: „Mit te gyünk?”
Ez az egyet len he lyes kér dés ak kor, ami kor va la ki rá jön,
hogy az éle te for du ló pont hoz ju tott. Va la mit ten ni kell, de
nem mind egy, mit. Azok az em be rek meg ra gad ták a he -
lyes kér dést, és ezért volt le he tő sé gük vég re jól dön te ni. A 
vá lasz ra Pé ter apos tol meg ad ta a hi te sze rint he lyes vá -
laszt: „Tér je tek meg és ke resz tel ked je tek meg va la -
mennyi en Jé zus Krisz tus ne vé ben, bű ne i tek
bo csá na tá ra, és meg kap já tok a Szent lé lek aján dé kát.” 

A Pün kösd üze ne te: Is ten
se gí te ni sze ret ne az em -
ber nek, se gí te ni sze ret ne
ne künk. Le het, hogy már
sok szor dön töt tünk
rosszul, de új ra van le he tő -
ség jól dön te ni. Dönts a
Szent há rom ság Is ten mel -
lett, és fo gadd el, mert Ő
előbb dön tött mel let ted és
előbb el fo ga dott té ged!

-Loment Pé ter-
-református lel kész-

Koc ká za tos ün ne pek - Gon do la tok Pün kösd re

Kö szö ne tet mon dunk 
mind azok nak,

akik sze re tett ha lot tunk
Iványi György

te me té sén részt  vet tek, 
gyá szunk ban osz toz tak.

Gyá szo ló fe le sé ge, lá nya és ve je

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik sze re tett ha lot tunk

Sza bó Jó zsef
te me té sén részt vet tek,

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

Kü lön köszönjük Dr. Tóth Sa rol ta és
Ke le men Csabáné oda adó mun ká ját.

A Gyá szo ló Csa lád

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

szom szé dok nak, ba rá tok nak és 
is me rő sök nek, akik 

sze re tett ha lot tunk Mol nár Ist ván
te me té sén részt vet tek,

fáj dal mun kat eny hí te ni igye kez tek.
Sze re te te és em lé ke 
szí vünk be örök ké él!
A Gyá szo ló Csa lád

EMLÉKEZÉS

Gúth And rás
ha lá lá nak 7. éves

év for du ló já ra. 

„Hoz zád már csak a te me -
tő be me he tünk,

vi rá got csak 
a sí rod ra te he tünk.

Mi kor könny csepp gör dül
vé gig az ar cun kon

az azért van,
mert hi ány zol na gyon”

Em lé ke zik
sze re tő fe le sé ge,

gyer me kei és uno kái.

2007. június 12. Fegyverneki Hírmondó 11. oldal



A pol len al ler gia egy re sú lyo sabb, egész sé get ve szé lyez -
te tő té nye ző vé vált. Az eb ben szen ve dő be te gek szá ma
becs lé sek sze rint el éri a két mil li ót és saj nos ezek szá ma
egy re nő.

A leg kár té ko nyabb allergén gyom nö vény a par lag fű
(Ambrosia elatior), mely saj nos nagy te rü le ten bur ján zik
(becs lé sek sze rint 280-300 ezer hek tá ron). Egy hek tá ron
1-2 mil lió par lag fű is le het, egy pél dány 8 mil li árd pol lent is 
ki bo csát hat. Egy köb mé ter le ve gő ben 50-80 pol len is ta -
lál ha tó, mely 50-100 km-re is el száll hat. Saj nos ha zánk a
leg szennye zet tebb a EU-ban. 

A par lag fü vet az 1800-as évek ben hur col ták be Eu ró pá ba 
és ha zánk ban a XX. szá zad ele jén je lent meg elő ször.
Rend kí vül ag resszí ven ter jed és ag resszív ma ga a nö -
vény is. Jú li us ele jé től vi rág zik, szin te míg el nem fagy. 

Ir ta ni csak vi rág zás előtt sza bad, leg ha té ko nyabb a
gyom lá lás. Meg ta lál ha tó a gon do zat lan, el ha nya golt te rü -
le te ken, ár kok ban, épí té si te rü le te ken, vas úti töl té se ken,
utak szé lén, stb. Egy nyá ri nö vény.

A mag vak csí rá zá sa 10 0C-on in dul. Már ci us vé gé től in dul
meg a ke lés, áp ri lis ban-má jus ban már tö me gé vel je le nik
meg a nö vény. Egyes nö vé nyek át la go san 3000-4000
ma got ér lel nek, de ez jó val több is le het. 

Ir tá sa:

Leg ha tá so sabb a gyom lá lás, de csak vi rág zás előtt. A ka -
szá lás nál az a prob lé ma me rül fel, hogy a nö vény ol dal rü -
gye i ből újabb haj tá sok tör nek ki és ka szá lást kö ve tő en,
to vább vi rág zik. Le gel te tés sel is írt ha tó. Ahol az ál lat tar -
tás fel tét elei meg van nak. 

Vegy sze re zés sel is írt ha tó, de csak szak em ber köz re mű -
kö dé sé vel. Em be re ket, gyer me ke ket nem sza bad ve szé -
lyez tet ni!

Aki a kör nye ze té ben a par lag fű ir tá sát el ha nya gol ja, sú -
lyos bün te tés re szá mít hat! Kö zö sen előz zük meg a bajt!

-Ba logh Jó zsef-

Par lag fű

A Fegyverneki pol gár őr ség je len leg 13 fő vel mű kö dik.

Nap pal csak egy jár őrünk van, és egy ügy in té zőnk, de
hét vé ge ken több tár sam is jár őrö zik. Éj sza kán ként a sza -
bad ide jü ket ál doz zák fel, mert hisz nek ab ban, hogy biz -
ton sá go sab bak lesz nek Fegy ver nek ut cái.

Saj nos sok prob lé mát okoz az em be rek hoz zá ál lá sa,
becs mér lik mun kán kat, el ítél nek ben nün ket.

Én és tár sa im úgy gon dol juk, hogy a biz ton ság ránk,
gyer me ke inkre és uno ká ink ra néz ve el en ged he tet len.
Nem csak be szél nünk kell ró la, de ten ni is kell ér te.
Kö szön jünk az An gol ker ti  Idő sek Ott ho ná nak az együtt -
mű kö dé sét. Egy csöpp nyi örö met és mo solyt tud tunk az
ar cuk ra va rá zsol ni.

A csa lád se gí tő vel is fel vet tük a kap cso la tot. Ru ha ne mű -
vel és já té kok kal igyek szünk se gí te ni az ar ra rá szo ru lók -
nak. Kö szön jük az ado má nyo kat. Ez úton sze ret ném
fel hív ni azon em be rek fi gyel mét, akik szí ve sen ado má -
nyoz nak a rászórulóknak tar tós élel mi szert, ház tar tá si
tisz tí tó szert, ru ha ne műt, láb be lit, já té kot, hogy eze ket a
Pol gár őr ség, il let ve a Csa lád se gí tő Szol gá lat iro dá já ba
jut tas sák el. Kö szön jük min den rá szo ru ló ne vé ben az
ado má nyo kat.

Az is ko lá val kap cso lat ban, annyit sze ret nék tá jé koz ta tó ul 
kö zöl ni, hogy csak szak em be re ket hí vunk min den elő -
adás ra. A drog meg elő ző prog ram ra is egy szak em bert
hív tunk meg név sze rint Zsol di La jost.

Van nak olyan szü lők akik sze rint nem a meg fe le lő em bert 
hív tuk meg, ezért a to váb bi ak ban a gyer me két nem fog ja
el en ged ni ha son ló prog ra mok ra.

Na gyon saj ná lom, mi vel úgy gon do lom, most még in kább 
szük ség van a tá jé koz ta tás ra a dro gok ha tá sa i ról, ve szé -
lye i ről.

A szü lők saj nos már nem ér nek rá a gye re kek kel le ül ni és
be szél ni, mert dol goz nak, így az is ko la fel ada ta a gye rek -
ne ve lés.

Sok gye rek csel leng az ut cán, egy más tól ta nul ják el a sok 
bo lond sá got. Va gány nak akar nak lát sza ni, ital hoz, ci ga -
ret tá hoz nyúl nak.

A pol gár mes te ri hi va tal nak is sze ret nénk meg kö szön ni a
pénzbeni jut ta tást, to váb bá kö szön jük még Tóth Jó zsef -
nek (Gu mi szer viz) a se gít sé gét is.

-La dá nyi Miklósné-

Pol gár őr sé gi tá jé koz ta tó
Tisz telt fegyverneki la kos, aki most ezen so ro kat ol vas sa, 
le het, hogy fel te szi a kér dést ma gá nak, hogy: -„Mű kö dik
köz sé günk ben pol gár őr ség?!" A vá lasz IGEN, mű kö -
dünk, de leg több ször mi ak kor „dol go zunk" ami kor Ön
„sze ren csé re" al szik, és ezért nem ta lál ko zunk. Azért
mond tam, hogy sze ren csé re, mert ha Ön nyu god tan al -
szik ott ho ná ban, az azt je len ti, hogy mi, pol gár őrök és a
rend őr ség mun ka tár sai fi gye lem mel kí sér jük Fegy ver nek 
bel és kül te rü let ének éj sza kai éle tét, és ered mé nye ket tu -
dunk fel mu tat ni, me lyek kel most nem „kér ked nék" hisz
nem ez a cél.

De meg kér dez ném ked ves ol va só, hogy tud ja-e,hogy a
pol gár őrök ön kén tes ala pon, pénzbeni jut ta tá sok nél kül
vég zik mun ká ju kat, és sa ját pénz ből tan kol nak? Ne ért -
sen fél re nem pa nasz ko dunk mi vál lal tuk és tesszük is a
dol gun kat, le gyen az jár őr szol gá lat, ren dez vény biz to sí -
tás vagy a rend őr ség se gí té se.

Egy ben biz tos le het, éj sza ka a nem ke vés kó bor ku tya
mel lett mi is az ut cán va gyunk! Sze ren csé re sok tá mo ga -
tást ka punk a he lyi rend őr ség től me lyet ez úton kö szö nök
meg Tóth Csa ba Örs pa rancs nok nak. Sze ret ném meg kö -
szön ni az Ön kor mány zat se gít sé gét is. Azok az el is me ré -
sek, ame lye ket ka punk a tö rök szent mik ló si rend őr ség, a
tö rök szent mik ló si pol gár őr ség, a he lyi rend őr ség, az ön -
kor mány zat, és vé gül de nem utol só sor ban az Or szá gos
Pol gár őr Szö vet ség fel öl, jel zik szá munk ra, hogy van ér -
tel me a mun kánk nak.

Mi min dent meg te szünk, hogy kö ze lebb ke rül jünk Ön höz
ked ves ol va só, ezért bár mi lyen kér dé se vagy ké ré se
eset leg be je len te ni va ló ja van, ke res se fel az iro dánk ban
/ a pi ac tér fő ut cai be já ra tá nál / La dá nyi Mikósné pol gár őr -
tár sun kat, aki meg hall gat ja és meg pró bál se gí te ni Ön -
nek, ter mé sze te sen a leg na gyobb diszk ré ci ó val ke zel jük
prob lé má it. Be je len té sét meg te he ti név nél kül is a
0630/621-3131-es te le fon szá mon!

Kö szö nöm, hogy a mai ro ha nó vi lág ban szánt 2 per cet a
pol gár őr ség re és ol va sott ró lunk.

Sok dol got vég hez vit tünk, de ren ge teg mun ka áll még
előt tünk le gye nek part ne re ink eb ben, hogy elmond has -
suk: Fegy ver nek egy nyu godt köz ség!

Tisz te let tel.
-Csőke Bé la-

szol gá lat ve ze tő he lyet tes-

Polgárőrségről
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Ki he lye zett ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Min den KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN 

14-15 ÓRA kö zött

a Mű ve lő dé si Ház ban az Ön te rü le ti kép vi se lő jé vel: 

KICSI ZOLTÁNNAL

15 000 Ft he lyett - most 0 Ft a be kö té si díj!*
Ak ci ós aján la tunk mind két szol gál ta tás – ká bel té vé és internet – együt tes meg ren de lé se ese tén, vagy újon nan

szer ző dő internet elő fi ze tők nek ér vé nyes.

Internetezzen ve lünk 2 290 Ft-ért!
Szé les sá vú internet hű ség nyi lat ko zat, te le fon vo nal, idő-, és adat for gal mi kor lát nél kül!

Cso mag
Le töl tés/fel töl tés Ha vi díj (brut tó)

Ré gi Új Hű ség nyi lat ko zat
nél kül

Hű ség nyi lat ko zat tal

Le ve le ző 128/64 kbps     256/64 kbps 2 290 Ft

Alap 512/128 kbps   768/192 kbps 4 990 Ft

Bő ví tett 1024/256 kbps 3 M/750 kbps 8 990 Ft 7 900 Ft

Meg nö vel tük a visszirányokat is! Ná lunk a le töl tés:fel töl tés ará nya 4:1-hez! Mert a fel töl tés is szá mít!

Ked venc csa tor nái 1 661 Ft-ért!
14 csa tor na: MTV1, MTV2, Du na TV, TV2, RTL Klub, he lyi és idegennyelvű adók

Csomag Csatornák száma Havi díj (bruttó)

In for má ci ós 14 1 661 Ft

Alap 37 2 922 Ft

Ott hon 46 3 652 Ft

HBO mozicsatorna 2 650 Ft

*Az ak ció vissza vo ná sig tart. A rész le tek ről ér dek lőd jön te rü le ti kép vi se lő jé nél!

A Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Prog ram „Szé les sá vú elekt ro ni kus hír köz -
lé si inf rast ruk tú ra bő ví té se” (GVOP 4.4.1) pá lyá za tán a RubiCom Zrt. ál tal el nyert tá -
mo ga tás alap ján.

Ára ink az ÁFA-t tar tal maz zák! A RubiCom Zrt. a díj sza bás, az internet sáv szé les ség és a csa tor na ki osz tás vál to zá sá -
nak jo gát fenn tart ja!

Az Ön te rü le ti kép vi se lő je:

Ki csi Zol tán
Mo bil: 06 30 961 9393

2007. június 12. Fegyverneki Hírmondó 13. oldal



Nr. Csatorna Tartalom Nyelv 1 2 3

1. Hír TV Hí rek, po li ti ka ma gyar t
F 

1
6

6
1 

ótt
ur

b :
g

a
m

o
s

c 
s

ói
c

á
mr

of
nI

t
F 

2
2

9
2 

ótt
ur

b :
g

a
m

o
s

c 
p

al
A

t
F 

2
5

6
3 

ótt
ur

b :
g

a
m

o
s

c 
n

o
htt

O

2. Bu da pest TV Hí rek, ma ga zin, ri port, film ma gyar

3. Deutshe Welle Tá jé koz ta tás, hí rek német./ang./sp.

4. TV 5 Hí rek, ma ga zin, ri port, fil m fran cia

5. Du na TV Köz szol gá la ti mű sor ma gyar

6. MTV2 Köz szol gá la ti mű sor ma gyar

7. Szol nok TV Köz szol gá la ti mű sor ma gyar

8. MTV1 Köz szol gá la ti mű sor ma gyar

9. CNN Hí rek, po li ti ka, tá jé koz ta tás an gol

10. Ma gyar ATV Szó ra koz ta tó, ma ga zin, film ma gyar

11. Au to nó mia TV Hí rek, po li ti ka, tá jé koz ta tás ma gyar

12. TV2 Hí rek, ri port, film, szó ra koz ta tás ma gyar

13. RTL Klub Hí rek, ri por t, film, szó ra koz ta tás ma gyar

14. Info-Csatorna Kép új ság ma gyar

15. Há ló zat TV Szó ra koz ta tó mű so rok, fil mek ma gyar

 

16. Zone Romantica Ro man ti kus fil mek ma gyar

17. Zone Reality Be szá mo lók ma gyar/an gol

18. TV Pap ri ka Kony ha mű vé szet, főzés ma gyar

19. Hall mark Csa lá di fil mek ma gyar

20. Film mú ze um Ré gi fil mek ma gyar

21. Eurosport Sport mű sor ma gyar

22. Viva TV Ze ne ma gyar

23. MTV Europe Ze ne an gol

24. Nickelodeon Rajz film, gyer mek mű sor ma gyar/an gol

25. Cartoon / TCM Gyer mek mű so rok / fil mek ma gyar/an gol

26. Animal Planet Ter mé szet-, do ku men tum film ma gyar

27. Spice Platinum Ero ti kus mű sor fel nőt tek nek 23-05 óráig

28. Sport 1 Sport mű sor ma gyar

29. Sport 2 Sport mű sor ma gyar

30. Travel Channel Uta zás, úti be szá mo lók ma gyar/an gol

31. National Geographic Ter mé szet-, do ku men tum film ma gyar

32. Cool TV Fil mek ma gyar

33. Spekt rum TV Ter mé szet, ok ta tó fil mek ma gyar

34. Discovery Ch Is me ret ter jesz tő ma gyar

35. AXN Sci-Fi Tu do má nyos fan tasz ti kus ma gyar

36. AXN Crime Bűn ügyi fil mek ma gyar

37. ViaSat 3 Fil mek, ma ga zin, ri por tok ma gyar

38. Film+ Fil mek ma gyar

39. Minimax Gyer mek mű sor ma gyar

40. Discovery Science Is me ret ter jesz tő ma gyar/an gol

41. Discovery Travel Is me ret ter jesz tő ma gyar/an gol

42. Discovery Civilisation Is me ret ter jesz tő ma gyar/an gol

43. ViaSat Explorer Is me ret ter jesz tő ma gyar

44. ViaSat History Is me ret ter jesz tő, történelmi ma gyar

45. VH1 Könnyű ze ne an gol

46. AXN Fil mek ma gyar

47. HBO Mozicsatorna ma gyar  brut tó 2650 Ft

Kábeltelevíziós csatornakiosztás

MÁR TÖBB, MINT 27 000 HÁZTARTÁSBAN JELEN VAGYUNK!
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A ta va szi vegyeshal fo gó ver se nyün ket áp ri lis 29-én ren -
dez tük a fegyverneki 2-es holt ágon. 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. Több, mint 100-an ne vez tek be.
A 2-es, 3-as híd tól a fe hér hí dig ül tek a ver seny zők. Ne ve -
zés kor min den in du lót a szo ká sos mó don meg ven dé gel -
tünk. A hor gá szok jó fo gás sal zár ták a ver senyt. A
kö vet ke ző ered mé nyek szü let tek: 

Fel nőtt ka te gó ria:
 1. Gúth Je nő 8006 pont
 2. Barta Ró bert 3460 pont
 3. Ko vács Csa ba 2806 pont
 4. Far kas Bar na bás 2664 pont
 5. Szatlóczki Ru dolf 2602 pont
 6. Tú ró Ist ván 2464 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:
 1. Vá sár he lyi Ro land 2757 pont 
 2. Csőke Im re 1860 pont
 3. Domány Ist ván 1413 pont
 4. La dá nyi Pé ter 1055 pont
 5. Kecső And rás   864 pont
 6. Bu dai Zol tán   712 pont

A nyer te sek nek a ju tal mat Huber Fe renc Pol gár mes ter Úr
ad ta át, amik 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 Ko vács Hen -
rik aján dék cso ma got ka pott. 

A ren dez vé nyün ket a sok kí sé rő és ér dek lő dő mel lett
meg tisz tel te né hány ön kor mány za ti kép vi se lő is.

A díj ki osz tás után min den je len lé vőt ser tés pör költ tel ven -
dé gel tünk meg.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok nak a tá mo ga -
tá sát, akik hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ilyen szín vo na las
ver senyt tud tunk ren dez ni. 

Kü lön meg kö szö nöm a Pol gár mes te ri Hi va tal nak, hogy a
ver seny hely szí nét szé pen rendbetették és biz to sí tot ták a 
me ző őrö ket a ren dez vé nyünk höz.

Tá jé koz ta tom hor gász tár sa i mat, hogy a Kö zép-Ti sza Vi -
dé ki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge áp ri lis 21-én kül -
dött köz gyű lést tar tott, me lyen új ra meg vá lasz tot tak 5 év re 
a Se gé lye zé si Bi zott ság tag já nak. Ha va la kit bő veb ben
ér de kel, ke res sen meg a hor gász iro dá ban.

 A hor gász egye sü let ve ze tő sé ge ré szé re má jus 20-án
ren dez tünk hor gász ver senyt. Er re szin tén a fegyverneki
holt ágon ke rült sor. A ver seny győz te se Pfeiffer Vil mos,
az egye sü let tit ká ra lett. 4,5 kg ká rásszal nyert. 

Öröm mel ér te sí tem tag ja in kat, hogy hor gász tár sunk,
Köpösdi Pál egy re kord lis tás jászkeszeget fo gott a kö zel -
múlt ban a fegyverneki 3-as holt ágon, amit hi te le sí tet tünk
és a jegy ző köny vet be küld tük a Ma gyar Hor gász c. új ság -
nak. Re mél jük, hogy ha ma ro san ol vas ha tunk ró la.

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

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let  hí rei

Lab da rú gó csa pa tunk házatáján vál to zá sok tör tén tek az
el múlt he tek ben. A más fél év vel ez előtt ér ke zett Földesi
Já nos, ön ként tá vo zott a csa pat kis pad já ról. A ta va szi
idény ben mind össze 5 pon tot szer zett a gár da. He lyét
meg bí zott edző ként az utol só négy for du ló ra Fa ra gó At ti -
la fog lal ja el. Irá nyí tá sa mel lett már le is ját szott egy mér -
kő zést csa pa tunk. A fel ju tás ra pá lyá zó Mart fű től si ke rül
ha zai pá lyán pon tot ra bol ni (2-2). Az utol só há rom for du -
ló ban min den kép pen pon to kat kell sze rez ni ük a fi úk nak,
hi szen a Jászkisér mind össze 4 pont tal elő zi meg a
Fegyverneket. Ha a ta bel lát néz zük er re meg is van az
esély, hi szen előbb Jászfényszaruba lá to ga tunk majd ha -
zai pá lyán fo gad juk a Jász apá ti II. gár dá ját, az utol só fel -
vo nás ban egy Jászárokszállási ki rán du lás kö vet ke zik.
Egy re egy sé ge sebb csa pat be nyo má sát kel ti az if jú sá gi
ti zen egy is. A Mart fű el le ni mér kő zé sen ne kik is si ke rült 
bra vúrt be mu tat ni, hi szen 2-1 arány ban le győz ték a ta bel -
la má so dik he lyén ta nyá zó el len fe lü ket. Ser dü lő ink a baj -
no ki pont va dá szat har ma dik he lyé re ér het nek oda, ha a
so ron kö vet ke ző két mér kő zé sü ket győ ze lem mel fe je zik
be. Csa ló dás viszont az U-13-as csa pa tunk utób bi
teljesítménye, hi szen ők már nem lép het nek elő rébb az 5. 
hely nél. 
Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni szur ko ló ink ki tar tá sát
és támgatását.

-Fa ra gó Zsolt-
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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, Fegyvernekre!

Ven dé günk lesz a szlo vá -
ki ai Fegy ver nek kül dött sé -
ge.

A vár ha tó prog ram:

jú ni us 22. 

2100-tól: Kon cert: Sway ,
Zu ha tag, Dogs

jú ni us 23. 

1200 Vi rág zó Ti sza Gyer -
mek Ku pa: meg hí vá sos
kis pá lyás lab da rú gó ku pa,

1930 Dá ma lo vas be mu ta tó
a Do bó té ren, Lo vas-me -
net tán cos fel vo nu lás Do bó 
tér ről a Sport te le pig; 

Csó na kos–vi rá gos fel vo nu lás a Holt Ti sza 1. ta ván , meg -
ér ke zés 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,

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

te ra ze ne kar, a Női Kar és a Szapáry Nép dal kör be mu -
ta tó ja,

• Tű zi já ték; pá lya bál – a Rockin RockCat együt tes szol -
gál tat ja a ze nét; 

jú ni us 24.

730 Ne ve zé sek

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

900-Sporttelep te rü le tén: 

• szín pa don: nép ze ne,
népdal, nép tánc, mo dern 
tán cok, di vat be mu ta tó,
bű vész, vers, nó ta,

• óri ás bá bos elő adá sok -
dél előtt me se a gyer me -
kek nek, dél után bá bok
fel nőt tek nek, akik már
ihat nak bort,

• gyer mek fog lal koz ta -
tók: gyöngy fű zés, fa -
ze kas ko rong, rajz-
ver seny, né pi já té -
kok ké szí té se, me -
se írás,

• ver se nyek: 11-es
rú gás, 33-azás, íjá -
szat, asz ta li te nisz, fő -
ző ver seny, 

• be mu ta tók: tűz ol tá si be mu ta tó, bir kó zók, ku tyák,

• ki ál lí tá sok: ha lász szer szá mok, ga lam bász ered mé -
nyek, fegy ver ko vács,
szal ma fo nás, ko sár fo nás, 
ha lász há ló szö vés,
patchwork,

• egye bek: sé ta re pü lés,
gra fo ló gus, kár tya jós lás,
hen na fes tő, smink ta ná -
csok, sors jegy, óri ás
sakk, sé ta ko csi ká zás hin -
tó val, sár kány ere ge tés,
sze ren cse ke rék, vér nyo -
más mé rés, vá sá ro zók.

-Tűhegyi Ju li an na-

Virágzó Tisza Napja 2007
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Fegyverneki Hírmondó
Ki ad ja: Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Fe le lős ki adó: Buzás Istvánné, kör jegy zői fel ada to kat el lá tó jegyző

Fő szer kesz tő: Bognár No é mi

Tör de lő szer kesz tő: Fa ra gó Zsolt

2007. évi lap zár ta idő pont jai: jú li us 30. 12 óra, ok tó ber 1. 12 óra,

no vem ber 26. 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 2.700 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.

mailto:mszervez@fegyvernek.hu

