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Nida Ist ván 1959. jú ni us el -
se jén vet te át ál ta lá nos is ko -
lai ta ní tói ok le ve lét, me lyet a
bu da pes ti Tán csics Mi hály
Gya kor ló Ta ní tó kép zõ Fõ is -
ko la ál lí tott ki.

50 éve ta ní tó ként kezd te a
pá lyá ját. Szak mai ön élet raj -
zá ból meg tud hat juk, hogy
ez zel a ta nul má nyai ko ránt -
sem ér tek vé get. 

1971-ben me zõ gaz da sá gi is -
me re tek és gya kor lat-tör té -
ne lem sza kos, 1979-ben
test ne ve lés sza kos ál ta lá nos 
is ko lai ta ná ri dip lo má kat
szer zett.

Nida Ist ván azon ke ve sek kö zé tar to zik, aki 50 éven ke -
resz tül hû ma radt a pe da gó gus pá lyá hoz, az is ko lá hoz.
Csak a leg kö vet ke ze te sebb, leg ki tar tóbb, leg el hi va tot -
tabb pe da gó gu sok éle te és pá lyá ja éri el az öt ven éves ju -
bi le u mot.

Jó ke déllyel, hu mor ral, tar tal ma san, szí vós erõ vel ne vel -
te a gye re kek újabb és újabb nem ze dé ke it. A tör té ne -
lem irán ti sze re te te, a sport irán ti lel ke se dé se egész
pá lyá ján meg ha tá ro zó volt, és most is az.
1958-1959-ig gya kor ló ta ní tó ként, majd 1959-1966-ig ta -
ní tó ként dol go zott Tiszaszentimrén.
Fegyverneken 1966-ban ta ní tó ként kez dett, majd
1978-2000-ig ta nár ként vé gez te mun ká ját.
foly ta tás az 5. oldalon

Aranydiploma
Jú ni us 23-tól na po kon át jár ták a fa lut a fi a ta lok hin tón,
cuk rot és szó ró la po kat oszt va jut tat ták eszé be az em be -
rek nek, hogy nem so ká ra el ér ke zik a Vi rág zó Ti sza Nap -
ja.

26-én, pén te ken óri á si esõ elõz te meg a gyó gyí tó Kál vá -
ria dom bon ké szü lõ tûzönjárást. A sár el le né re na gyon

so kan ki pró bál ták ma gu kat. 

Dé vai Nagy Ka mil la éne ke tereveink sze rint meg elõz te
vol na az ese ményt, de az idõ já rás köz be szólt és meg
kel lett vál toz tat ni a sorrendet.

Szom bat reg gel a gyer me kek meg hí vá sos lab da rú gó ku -
pá val szó ra koz tat ták szü le i ket és a töb bi né zõt. 

Es te, a Do bó té ren a lovastornászok olyan for mák kal is -
mer tet tek meg ben nün ket, ame lye ket csak a gya kor lot tak 
kí sé rel het nek meg.

A me net tánc meg újult eb ben az év ben. Szat má ri ze né re
rop ták a ki seb bek és a na gyob bak. Min den ki a ko rá nak,
tu dá sá nak meg fe le lõ mo tí vu mo kat mu ta tott be.

A fel vo nu lók hoz eb ben az év ben dí szes hin tók is csat la -
koz tak, me lyek a tor nász lá nyo kat vit ték és dí szí tet ték a
me ne tet.
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A  Kép vi se lõ-tes tü let  ülé sén  ho zott fon to sabb dön té sek -
rõl az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

Jú ni us 11-én

A fegyverneki és örményesi kép vi se lõ-tes tü let együt tes
ülést tar tott a kör jegy zõ ség ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá -
sá ról.

Ugyan ezen az ülé sen a két tes tü let úgy dön tött, hogy
2009. de cem ber 31-i ha tállyal kez de mé nye zi a Kör jegy -
zõ ség át ala kí tá sát, és elõ kell ké szí te ni új szer ve ze ti for -
má ban va ló mû kö dés elõ ké szí té sét.

A fegyverneki,  örményesi és kuncsorbai kép vi se lõ-tes tü -
let együt tes ülé sen a szo ci á lis in téz mény, az is ko la és az
óvo da ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról dön tött.

A fegyverneki kép vi se lõ-tes tü let ugyan ezen a na pon a
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár, a Pol gár mes te ri Hi va tal, a
Gyer mek élel me zé si Kony ha, a Víz mû és az Or vo si Ren -
de lõ ala pí tó ok ira tát mó do sí tot ta. 

Jú ni us 25-én

A fegyverneki kép vi se lõ-tes tü let az aláb bi na pi ren deket
tár gyal ta:
• A Törökszentmiklós és Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi

Tár su lás 2008. évi mun ká já ról ké szült be szá mo lót el fo -
gad ta.

• A he lyi sport kon cep ció idõ ará nyos vég re haj tá sát tár -
gyal ta.

• A Mû ve lõ dé si Ház elekt ro mos ve ze té ke i nek rész le ges
cse ré jé re és érin tés vé del mi fe lül vizs gá lat ra 127 ezer
Ft-ot ha gyott jó vá a tes tü let.

• Egy tö rök szent mik ló si Bt. aján la tot tett fog or vo si ügye -
let szer ve zé sé re. A tes tü let – a he lyi fog or vos ok kal tör -
tént egyez te tést is fi gye lem be vé ve – úgy dön tött, hogy
az ügye let hez nem csat la ko zik. 

• Egyet ér tett a tes tü let az Or vo si Ren de lõ fel újí tá sá hoz
pá lyá zat be adá sá val a sa ját for rás ki egé szí té sé re.

• A szapárfalui óvo da inf rast ruk tú ra fej lesz té sé vel kap -
cso la tos ko ráb bi ha tá ro za tot mó do sí tot ta. Eh hez a fel -
adat hoz 1.874.000 Ft fej lesz té si hi tel fel vé tel ét hagy ta
jó vá.

• A Fel sza ba du lás út 181. sz. és a Marx K. út kö zöt ti sza -
kasz jár da épí té sé vel és 3.031.000 Ft fej lesz té si hi tel
fel vé te lé vel egyet ér tett. 

• Túrkevei men tõ ku tyás ala pít vány tá mo ga tá si ké rel mé -
rõl a tes tü let nem le ges dön tést ho zott. 

• A köz ség ren de zé si terv ré szét ké pe zõ Szer ke ze ti Terv
nem ér de mi jel le gû, tech ni kai jel le gû hely re iga zí tá sá ról
ha tá ro zott a tes tü let. 

Jú li us 16-án so ron kí vü li ülé sen:
• ÁFA vál to zás mi att mó do sí ta ni kel lett az idõ sek ál tal fi -

ze ten dõ té rí té si dí ja kat a szo ci á lis ren de let ben. 
• A Csor ba Mikro-Térségi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si

Köz pont fegyverneki te lep he lyé re fény má so ló be szer -
zé sét hagy ta jó vá. 

• Az is ko lás gye re kek biz ton sá gos köz le ke dé se ér de ké -
ben az utak for ga lom sza bá lyo zá sá ról szó ló ren de let
mó do sí tást az aláb bi ak sze rint fo gad ta el a tes tü let: 

 „A  Bajcsy-Zs. út 14. szá mú in gat lan tól a Szent Im re tér
mel let ti busz for du ló ig 30 km/h- át meg ha la dó se bes -
ség gel köz le ked ni ti los táb la el he lye zé sé vel és az út -
test kü szöb sze rû meg eme lé sé vel a for ga lom
csil la pí tá sát kell biz to sí ta ni.”

• A te le pü lé sen több he lyen hi á nyoz nak a köz úti jel zõ -
táb lák. Ezek pót lá sá ra 225.000 Ft-ot ha gyott jó vá a tes -
tü let. 

• Pá lyáz ni le het az aláb bi fel ada tok ra, me lyek ter ve zé si
költ sé gé re kö te le zett sé get vál lalt a tes tü let: A Marx K.
út szé le sí té sé nek ter ve zé sé re 150.000 Ft, a te le pü lés -
köz pont, pi ac tér fej lesz té sé nek ter ve zé sé re 940.000
Ft, a köz ség há za épü let aka dály men te sí té sé nek ter ve -
zé sé re 400 eFt.

• A Sár ga Is ko la rég óta hú zó dó szo ci á lis he lyi ség
(WC-mos dó) gond já nak meg ol dá sá ra WC kon té ner
be szer zé sé rõl ha tá ro zott a tes tü let. 

• A Törökszentmiklós és Tér sé ge Ivó víz-mi nõ ség ja ví tó
tár su lás Tár su lá si Meg ál la po dá sá ból Fegy ver nek pá -
lyá za ti for rás hi á nyá ban 2009. jú li us 31. nap já val ki lép. 

• A Víz mû höz klór gáz ada go ló be ren de zés és biz ton ság -
tech ni kai esz kö zök be szer zé sé re össze sen
1.601.250.- Ft-ra vál lalt kö te le zett sé get a kép vi se lõ tes -
tü let. 

• Jó vá hagy ta a Fegyvernek-Örményes te le pü lé sek Pe -
da gó gi ai Szak szol gá la ti El lá tá sá ról szó ló Fel adat-el lá -
tá si Meg ál la po dást. 

• A jú li u si ivó víz prob lé ma kap csán az aláb bi in téz ke dé -
sek meg té te lé rõl ha tá ro zott:

 1. A Víz mû a la ko sok több let költ sé gé nek el len té te le -
zé se ként a jú li us ha vi víz díj össze gé bõl fo gyasz tón -
ként 1 m3 víz árát el en ge di.

 2. A tes tü let egyet ér tett, hogy a zárt ivó víz há ló zat ba
csak kí vül rõl ke rül he tett be a szú nyog lár va, ezért kér -
te, hogy az il le té kes szerv nél is me ret len tet tes el len a
Víz mû ve ze tõ je te gyen fel je len tést.

Ugyan csak e té ma ke re té ben egyet ér tett a tes tü let nek és
a víz mû nek is le kell von ni a ta nul sá got; to váb bá a la kos -
ság tá jé koz ta tá si rend sze rét az ön kor mány zat nak ki kell
épí te ni (pl.han gos be mon dó), és ka taszt ró fa vé del mi alap
lé te sí té sé rõl tár gyal ni kell. 

-Buzás Istvánné-
-körjegyzõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ-

Ön kor mány za ti ren de le tek:

13/2009.)VII.23.) önk.rend. a szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
ren de let mó do sí tá sá ról

14/2009.(VII.23.) önk.rend. az ön kor mány zat tu laj do ná -
ban lé võ utak for ga lom sza bá lyo zá sá ról szó ló ren de let
mó do sí tá sá ról

A kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tok és ön kor mány za ti ren -
de le tek mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt
szö ve ge a www.fegy ver nek.hu hon la pon meg ta lál ha tók.

A képviselõ-testület hírei

2009. jú li us 3-án a Csil lag út Fel sza ba du lás út - Dó zsa
Gy. út kö zöt ti sza ka szá ról víz mi nõ sé gi prob lé má val kap -
cso la tos la kos sá gi be je len tés ér ke zett az ÁNTSZ-hez,
me lyet kö ve tõ en a víz mû a szük sé ges in téz ke dé se ket
azon nal meg kezd te.

Az üze mel te tõi el len õr zõ vizs gá la to kat vég zõ la bo ra tó ri -
um a pa na szos in gat la nán vett víz min tát be vizs gál ta és
meg ál la pí tot ta, hogy az ivó víz ben ár va szú nyog lár va és
pe te ta lál ha tó. A ma gán la kás okon vett víz min tá kon túl az
üze mel te tõ be vizs gál tat ta a Dó zsa Gy. úti vízmûtelep te -
rü le tén lé võ víz tá ro zót is, mely nek vizs gá la ti ered mé nyei
a vo nat ko zó 201/2001. (X.25.) Kor mány ren de let és a
47/2005. (III.11.) Kor mány ren de let alap ján a víz mû rõl a
há ló zat ra bo csá tott ivó víz nem esik ki fo gás alá, a ki me nõ
víz ben szú nyog lár va és pe te nem volt.

Az érin tett ge rinc há ló zat és in gat la nok bel sõ víz há ló za tá -
nak tel jes kö rû, szak sze rû fer tõt le ní té se és mo sa tá sa a
be je len tést kö ve tõ en azon nal meg kez dõ dött. Az eset tel

Az ivóvíz-minõségrõl
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kap cso la to san ér te sí tet tük a kör ze ti or vo so kat, akik tá jé -
koz tat tak ben nün ket, hogy az ivó víz mi nõ ség gel össze -
füg gõ be teg ség ség mi att az Or vo si Ren de lõ ben be teg
nem je lent ke zett. A meg tett in téz ke dé sek rõl tá jé koz ta tást
ka pott Fegy ver nek nagy köz ség pol gár mes te re, va la mint
fo lya ma tos volt a kap cso lat tar tás az ÁNTSZ-szel.

Az ivó víz ben meg je le nõ szú nyog lár va elõ ször csak egy
góc pont ban volt ta pasz tal ha tó (Csil lag út Fel sza ba du lás
út - Dó zsa Gy. út kö zöt ti sza ka szán), azon ban a te le pü lé si 
ge rinc ve ze ték ben lé võ víz moz gás, víz áram lá si vi szo nyok 
kö vet kez té ben pár nap múl va a te le pü lés más pont já ra is
el ju tot tak. A be je len tést kö ve tõ hé ten a góc pont tól tá vo -
labb, a te le pü lés több pont ján is meg je lent a szú nyog lár va 
az ivó víz ben. (Csil lag út, Fel sza ba du lás út, Bar tók B. út,
Liszt F. út, Hu nya di út, )

Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés
rend jé rõl szó ló 201/2001. (X.25.) Kor mány ren de let 1.
mel lék le té nek E. táb lá za ta nem tar tal maz az ár va szú nyo -
gok ra vo nat ko zó ka te gó ri át és az eh hez tar to zó ha tár ér té -
ket. Az ivó víz ben elõ for du ló ár va szú nyo gok hoz köt he tõ
em be ri meg be te ge dé sek rõl szó ló szak iro dal mi ada tok
nem áll nak ren del ke zés re. A ren de let alap ján a víz iha tó -
sá gá nak el dön té se, a to váb bi szük sé ges be avat ko zá sok
elõ írá sa a köz egész ség ügyi koc ká za tok fel tá rá sá val az
ÁNTSZ jog kö re.

Az ÁNTSZ víz fo gyasz tás kor lá to zást nem ren delt el, en -
nek el le né re az Ön kor mány zat a la ko sok ré szé re – igény
ese tén – 3 l/fõ/nap mennyi ség ben ás vány vi zet biz to sí tott.

Az ÁNTSZ több al ka lom mal is vég zett hely szí ni el len õr -
zést és víz min ta vé telt a te le pü lé sen, és ha tá ro zat ban elõ -
ír ta:
• a te le pü lé si el osz tó há ló zat tel jes kö rû há ló zat mo sa tá -

sát, fer tõt le ní té sét, la kos sá gi közhírelés mel lett, 
• a vízmûtelep va la mennyi mû tár gyá nak és a köz ki fo lyók 

mû sza ki fe lül vizs gá la tát,
• a tá ro zó és ma gas tá ro zó me cha ni kai tisz tí tá sát, fer tõt -

le ní té sét,
• mik ro szkó pos bi o ló gi ai, bak te ri o ló gi ai vizs gá la tok el vé -

gez te té sét akk re di tált la bo ra tó ri um mal a te le pü lés va -
la mennyi köz ki fo lyó min ta vé te li he lyén. A la kos sá gi
be je len tés és a kör nye zõ la kó in gat la no kon mik ro szkó -

pos bi o ló gi ai, bak te ri o ló gi ai vizs gá la tok el vé gez te té sét
akk re di tált la bo ra tó ri um mal.

Az ÁNTSZ ál tal ki adott ha tá ro zat elõ írá sa it az üze mel te tõ
az elõ írt ha tár idõ re tel je sí tet te. Fo lya ma tos, na pi je len té -
se ket meg küld tük az ÁNTSZ ré szé re. A tör tén tek rõl tá jé -
koz tat tuk a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei
Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság Szol no ki Pol gá ri Vé del -
mi Ki ren delt sé gét, va la mint a Jász-Nagykun-Szolnok Me -
gyei Ön kor mány zat Vé del mi Tit kár sá gát. A la kos ság
tá jé koz ta tá sa a Rend õr ség ál tal biz to sí tott gép jár mû vel,
han gos be mon dón ke resz tül, va la mint a for gal ma sabb
bol tok nál és hir de tõ táb lá kon pla ká tok ki he lye zé sé vel tör -
tént. 

A víz mi nõ sé gi prob lé ma meg ol dá sá ra tett in téz ke dé sek
nap ra ké szen ren del ke zés re áll nak a te le pü lés hi va ta los
hon lap ján, a www.fegy ver nek.hu cí men, és a
Fegyverneki Víz mû hon lap ján, a www.fegy ver -
nek.hu/vizmu cí men.

A te le pü lé si há ló zat tel jes kö rû mo sa tá sa jú li us 3-20-ig
meg tör tént. A mo sa tás so rán he lyen ként a víz át me ne ti -
leg za va ros sá vál hat, amit a há ló zat ban lé võ vas- és man -
gán-ki üle pe dé sek fel ka va ro dá sa okoz , va la mint az emelt
mennyi ség ben ada golt klór gáz mi att in ten zí veb ben érez -
he tõ a fer tõt le ní tõ szer ha tá sa.

Az akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal 2009. jú li us 21-én vett
víz min ták vizs gá la ti ered mé nyei alap ján a há ló zat ra bo -
csá tott ivó víz nem esik ki fo gás alá. 

Fegy ver nek Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a
153/2009. (VII.16.) szá mú ön kor mány za ti ha tá ro zat tal a
te le pü lé sen jú li us ele jén ki ala kult ivó víz mi nõ ség prob lé -
ma mi att kö te le zett sé get vál lalt a 2009. jú li us ha vi víz díj
össze gé bõl fo gyasz tón ként 1 m3 víz árá nak el en ge dé sé -
re, mely a rend sze res "le ol va sós" in gat la nok nál a tárgy -
idõ szak után so ron kö vet ke zõ szám lá zás kor, az ál ta lány
dí jas fo gyasz tók nál az éves le ol va sást (2009. ok tó ber hó)
kö ve tõ en el ké szült szám lán ke rül jó vá írás ra. 

Fen ti e ken túl a Kép vi se lõ-tes tü let kér te a víz mû ve ze tõ jét, 
hogy ki ala kult ivó víz mi nõ sé gi prob lé ma mi att az il le té kes
szerv nél te gyen fel je len tést is me ret len tet tes el len. A fel -
je len tést meg tet tük, mely nek ered mé nyé rõl a ké sõb bi ek -
ben tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got.

- Fegyverneki Víz mû -

Az ivóvíz-minõségrõl

Az év ti ze de ken át meg szo kott gon do zat lan, el va dult, sze -
me tes, bo zó tos ut ca sa rok lát vá nyát a ta vasszal egy cso -
dá la tos kis par kocs ka vál tot ta fel a Fel sza ba du lás-
Kos suth út sar kán.
Sok min den ki nek sze met szúrt a ré gi ál dat lan ál la pot. A
la ko sok a hi va tal ra, a hi va tal a la ko sok ra várt. 
Vég re egy ott élõ la kó tár sunk fe jé bõl ki pat tant az „is te ni
szik ra”: a kör nyé ken la kók és az ön kor mány zat dol go zói
fog ja nak össze, és vál toz tas sa nak ezen a hely ze ten.
In nen tõl kezd ve ment min den a ma ga út ján, az ered mény
pe dig nem ma radt el.
Az ön kor mány zat fát vá gott, tus kó zott te re pet ren de zett,
biz to sí tot ta a fá kat, mag va kat.
A la ko sok ge reb lyéz tek, ga zol tak, el ül tet ték a fá kat, fü vet,
vi rá got, és szor gal ma san ön töz ték azo kat - kez det ben a
sa ját vi zük bõl- a nagy szá raz ság ban.
A je len le gi sze met gyö nyör köd te tõ lát vány ma gá ért be -
szél.
A la kos sá gi kez de mé nye zés bõl in du ló pél da ér té kû
össze fo gás az ön kor mány zat és a la kos ság kö zött egy

iga zán szép kis park kal aján dé ko zott meg mind annyi un -
kat.
A fa lu más ki sebb la kó kö zös sé gei pél dát ve het nek Ró luk.
A kép vi se lõ-tes tü let meg kö szö ni a park ki ala kí tá sá ban és
gon do zá sá ban részt ve võ va la mennyi la kó tár sunk mun -
ká ját.

-Szerkesztõség-

Így is lehet
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Nagy a fel for du lás a fa lu köz pont já ban. Az egyik he lyen a
ré gi jár dát bont ják fel, a má si kon az ala pot töl ti be a gép,
hogy az tán gyö nyö rû, jó mi nõ sé gû mû kõ bur ko la tot kap -
jon a te le pü lés köz pont ja.

Most iga zán nem le het mon da ni, hogy „itt az tán sem mi
nem vál to zik”.

A jár da bur ko lat mel lett par ko ló kat ala kí ta nak ki. Fel újí tás -
ra ke rül nek a Szt. Im re té ri park em lék mû vei dísz bur ko lat -
tal, ut ca bú to rok kal, ke rék pár tá ro lók kal, hulladékgyûj-
tõk kel.

A zöld fe lü le tek meg újul nak, szép, fej lett kon té ne res fák -
kal, sö vénnyel.

Fo ko za to san ke rül nek ki az ide lá to ga tók tá jé ko zó dá sát
meg könnyí tõ in for má ci ós táb lák, tér ké pek.

Meg le he tõ sen egye di lát ványt nyúj ta nak a te le pü lé sen át -
ha la dók kö szön té sé re el he lye zett táb lák, ahol a be ér ke zõ 
ven dé get ha gyo má nyo san ka lap eme lés sel, a tá vo zót
ken dõ len ge tés sel kö szön ti a raj ta ál ló pár. A kép egy
fegyverneki há zas pár ere de ti ré gi fo tó ja ál ap ján ké szült,
Pán cél Tí mea rajz ta nár mun ká ja.

A te le pü lés köz pont fel újí tá sá ra irá nyu ló ter vek ko ránt sem 
me rül tek ki, kö vet ke zõ lé pés ként a pi ac tér és kör nyé ke
meg újí tá sá ra ké szül pá lyá zat.

A 2009-2010. év ben kb. 293 mil lió Ft össz ér té kû be ru há -
zás sal gaz da go dik te le pü lé sünk, mely bõl kb. 249 mil lió Ft

ál la mi tá mo ga tás. (84%) A pá lyá za to kon az ál lam ál tal
meg ha tá ro zott cé lok ra, a kép vi se lõ tes tü let fel ha tal ma zá -
sa és dön té se alap ján le het
csak pá lyáz ni, a meg nyert
össze get pe dig csak a meg -
je lölt cél ra sza bad for dí ta ni.

A fent em lí tet te ken kí vül
meg fog újul ni az or vo si ren -
de lõ, az I. sz. idõ sek klub ja,
a szapárfalui óvo da. A
szenny víz há ló zat ter vez te -
té se el in dult.

Ha va la ki rész le tek be me -
nõ en sze ret ne tá jé ko zód ni a 
pá lyá za tok ról, be ru há zá -
sok ról, ha tár idõk rõl, Fegy -
ver nek hon lap ján a
Be ru há zá sok me nü pont ban
meg te he ti. 

A könnyebb át te kint he tõ ség ér de ké ben az aláb bi táb lá -
zat ba fog lal va meg ta lál ha tó a 2009. év ben  nyert pá lyá za -
tok, il let ve meg kez dett be ru há zá sok ér té ke Ft-ban.

Beruházás Ál la mi 
tá mo ga tás

Ön kor mány za ti
Sa ját for rás

Be ru há zás
össze sen

1. Or vo si ren de lõ fel -
újí tá sa 69 624 000 9 571 000 79 195 000

2. I. sz. idõ sek klub ja
fel újí tá sa 22 249 312 2 224 932 24 474 244

3. Te le pü lés köz pont
re ha bi li tá ció 46 946 955 5 216 328 52 163 283

4. Szenny víz há ló zat
ki épí té se I. for du ló 75 075 917 23 074 083 98 150 000

5. Szapárfalui óvo da
fel újí tá sa 9 990 000 2 497 500 12 487 500

6. Köz te rü le ti táb la -
rend szer ki épí té se 3 458 000 1 482 000 4 940 000

7. Könyv tár inf rast -
ruk tú ra fej lesz tés 5 920 180 0 5 920 180

8. Köz mû ve lõ dé si pá -
lyá zat 15 850 080 0 15 850 080

Össze sen 249 114 444 44 065 843 293 180 287

És va ló ban épül, szé pül Fegy ver nek

Jú ni us 15.-én be kö szön tött a va ká ció az ovi sok éle té ben
is. So kan ott hon szü le ik kel, csa lád juk kal, né há nyan a
nyá ri ovi ban kezd ték meg a szü ne tet. Egy csa pat há ti zsá -
kos óvo dás pe dig nagy iz ga lom mal vár ta az im már ha -
gyo mánnyá vált „úszást” az óvo dá ja elõtt. So ka dik

al ka lom mal vág tunk be le az úszás tu do má nyá nak rej tel -
me i be. 45 nagy cso por tos óvo dás, köz tük örményesi és
idén elõ ször kuncsorbai tár sa ik kal in dult út nak min den
reg gel az au tó busz a kunhegyesi strand ra. Az ön fe ledt
pan cso lá son túl „ko moly” fel ada tok kal is szem be ál lí tot ta
õket két test ne ve lõ ta ná ruk, Már ti né ni és Mi si bá csi. Ha -
mar meg ta nul tak a ki csik ví zi csil la got vagy gom bó cot csi -
nál ni a víz alatt és gya ko rol ták a kar, és láb ta po sást. Az
óvónénik hi va ta lo san víz hez szok ta tás nak hív ják ezt a
prog ra mot, de az idén alig akadt gyer mek, aki nek a bá tor -
sá gát kel lett erõ sí te ni. Volt le he tõ ség né hány szor jég kré -
me zés re is, új ba rát sá gok is szö võd tek. A vé gén a szü lõk
is meg néz het ték cse me té ik elõ me ne tel ét. A víz hez szok -
ta tást min den gyer mek ok le vél lel és Már ti né ni di csé rõ,
buz dí tó sza va i val zár hat ta.
Ezt a két he tet mind annyi an kel le mes él mé nyek kel zár tuk, 
mint oly sok szor im már.
Kö szö net ér te tá mo ga tó ink nak, a Fegyverneki Ön kor -
mány zat nak, a fegyverneki he lyi alap nak, a két társ te le -
pü lés, Ör mé nyes, Kuncsorba pol gár mes ter ének és a
szü lõk nek. 

-Vásárhelyiné Vereb Ol ga-

„ Vég re itt a nyár…”
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Ked velt idõ töl tés sé vált a szapárfalui ovi sok szá má ra a
nyá ri tá bor. 13 ve gyes kor cso por tú kis gyer mek töl töt te el
fel hõt len vi dám ság ban azt az öt na pot, amit igye kez tünk
tar tal ma san meg szer vez ni, az élet ko ri sa ját ossá gukat fi -
gye lem be véve.

Prog ra munk ban sze re pelt: Deb re ce ni Ál lat kert és Vi dám -
park; Kis új szál lá si Strand für dõ; szol no ki ját szó tér és ját -
szó ház; ezen kí vül gofri ill. lán gos sü tés, sza ba don
vá lasz tott já té kos te vé keny sé gek a gyer me kek igé nyei
sze rint.

A sok vi dám ság, já ték mel lett fel hív tuk a fi gyel mü ket a kö -
rü löt tük lé võ ter mé szet szám ta lan szép sé gé re, cso dá já ra
és a kör nye zet vé de lem fon tos sá gá ra.

Kö szö ne tet mon dunk a szü lõk nek, a köz ség ön kor mány -
za tá nak, hogy anya gi tá mo ga tá suk kal se gít sé get nyúj tot -
tak a tá bor meg szer ve zé sé hez, ily mó don fe lejt he tet len
él mé nye ket ad hat tunk óvo dá sa ik nak.

-Már ton Mihályné-
-óvodapedagógus-

Táboroztak a szapárfalui ovisok

2009. jú ni us 12-én a 2.a. és 2.b. osz tály ta nu lói a szar va si
Ar bo ré tum ban jár tak osz tály ki rán du lá son.
A nagy iz ga lom mal várt ese mé nyen 33 di ák, 25 szü lõ és 3 
pe da gó gus vett részt.
Az An na-li ge ti park ról az aláb bi le írást ta lál hat ja
interneten az ér dek lõ dõ.
„Az Ar bo ré tum  tör té ne te az olasz ere de tû Bolza csa lád
ne vé hez fû zõ dik. 
Bolza Jó zsef fe le sé gé vel, gróf Bat thyá ny An ná val kezd te
meg az An na-li get fá sí tá sát. 
Majd Bolza Pál ho zott, ho za tott szá mos nö vény rit ka sá got
a vi lág min den tá já ról. A 82 hek tá ron kö zel 1600 fa- és
cser je faj, va la mint 250 fé le lágy szá rú nö vény faj for dul elõ. 
A te rü let bõ vel ke dik ro va rok ban és ma da rak ban egy -
aránt. Él nek itt em lõs ál lat ok is: ap róbb rág csá lók, va kon -
dok, sü nök, nyu lak, s né hány õz és ró ka.”
Ez az is mer te tõ is bi zo nyít ja, hogy a hely szín idil li ki rán du -
ló hely a gye re kek szá má ra.
Az ér ke zést kö ve tõ en ha tal mas sé tát tet tünk a gyö nyö rû -
en gon do zott park ban, ahol meg cso dál tuk a fa ma tu zsá le -
me ket és a kü lön fé le nö vény rit ka sá go kat. A nö vé nyek
meg is me ré sét tá jé koz ta tó táb lák se gí tet ték.
Egy jó ko ra tisz tás ra ér ve a ha tal mas tér szin te csá bí tott
egy fu tó ver seny re. Egy… ket tõ… s há rom ra már fu tott is a 
kis csa pat.

A na pot sé ta ha jó zás sal zár tuk.
Az Ar bo ré tum ki kö tõ jé bõl órán ként in dult a Ka ta lin II. sé ta -
ha jó, De me ter Ist ván ha jós ka pi tány ve ze té sé vel. A ha jó út
so rán lát hat tuk a ré gi tör té nel mi Ma gyar or szág kö ze pét
jel zõ em lék mû vet,  Tessedik Sá mu el temp lo mát, a Bolzák 
kas té lyát, a 44-es út híd ját, a Fõ is ko lá kat,a gya lo gos fa hi -
dat, gyö nyö rû mo csá ri cip ru so kat,va la mint fa rön kön süt -
ké re zõ tek nõ sö ket.
A ka pi tány iga zi ide gen ve ze tõ ként ren ge teg is me ret tel
szol gált,  kel le mes hu mo rá val, köz vet len sé gé vel el káp -
ráz ta tott ben nün ket.  
A kö zel 1 órás úton ha jós vic cek kel, ta lá lós kér dé sek kel
szó ra koz ta tott. Me net köz ben nem félt át ad ni egy röp ke
idõ re a kor mányt, hogy a vál lal ko zó szel le mû gyer kõ cök
be le kós tol has sa nak a ha jó ve ze tés rej tel me i be.
A nap vé gén át száll tunk egy má sik fe dél zet re az au tó -
busz ba, s  fá rad tan, de sok-sok él ménnyel gaz da god va
in dul tunk ha za.

-Csányi Erzsébet szülõ-

Osz tály ki rán dul tunk

Az ün ne pé lyes tan év nyi tó ren dez vé nyét az Or czy An na
Tag in téz mény 2009. au gusz tus 30-án, va sár nap du. 18
óra kor,  a Mó ra Fe renc Tag in téz mény  2009. au gusz tus
30-án , va sár nap de. 9 óra kor tart ja.

Tan év nyi tó

foly ta tás az el sõ ol dal ról

2000-2008-ig nyug dí jas óra adó ta nár ként to vább ta ní tott
az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lá ban.
Igaz ga tók, kol lé gák jöt tek-men tek, az el sõ gye re kek
anyu kák, apu kák let tek, de ugyan az a ta nár jött be a tör -
té ne lem és test ne ve lés órák ra. Fel ké szült sé ge, ki tar tá sa, 
op ti miz mu sa pél da szá munk ra. Nem saj nál ta az idõt a
hét köz nap ok ra, a szép re, a jó ra, a jó kedv re, az ün ne pek -
re.
Egy esz ter go mi nap órán a kö vet ke zõ fel irat áll: „Tempus
fugit”, ami ma gya rul annyit tesz: „Az idõ sza lad.” Az idõ ti -
tok za tos do log. Je len, múlt és jö võ ha tá rán élünk, s ezek
a ha tá rok ál lan dó an vál toz nak. Né ha las sab ban, né ha
gyor sab ban. Nem mind egy, hogy mi re ad juk oda, nem
mind egy, hogy ki nek ad juk oda idõn ket. Nida Ist ván ta nít -
vá nya i nak, kol lé gá i nak, ba rá ta i nak, a fegyvernekieknek
ad ta ide jét. 

Most kö szö net kép pen Õt ün ne pel jük. Mun ká já nak
egyen le tes ere je biz tos tám pont ja volt min den nap ja ink -
nak, is ko lánk éle té nek is. 
„Min den õr szem fe le lõs az egész bi ro da lo mért.”- ír ta
Antoine de Saint-Exupéry. Nida Ist ván eb ben a szel lem -
ben ta ní tott fe le lõs ség tel jesen, nagy gon dos ság gal.
Kö szön jük a mun káját!
A dip lo ma meg szer zé sé nek 50. év for du ló ja al kal má ból a
ki bo csá tó in téz mény arany dip lo mát ado má nyoz.

A dip lo ma át adá sá ra 2009. au gusz tus 19-én a Mû ve lõ -
dé si Ház ban, Ká vé há zi be szél ge tés al kal má val ke rül sor.

Az arany dip lo má hoz szív bõl gra tu lá lunk, to váb bi ered -
mé nyes, szép éve ket kí vá nunk!

-Szatlóczki Edit-
Orczy Anna Ál t. Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat igaz ga tó he lyet tese-

Aranydiploma
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2009. jú ni us 30-án Egyen lõ Eséllyel a Rák El len Em lõ szû -
rõ és Fel vi lá go sí tó Prog ram ke re té ben meg be szé lést tar -
tot tunk az egész ség nap pal kap cso la tos te en dõk rõl, a
szer ve zés sel kap cso la tos fel ada tok ról. 

A meg be szé lé sen részt vet tek: 

Jó Ma ri an na és Czinkóczi Ani ta, az Egyen lõ Eséllyel a
Rák El len Prog ram me ne dzse rei és egy ben az egész ség -
nap fõ tá mo ga tói Rózsáné Ri gó Éva az ÁNTSZ kép vi se le -
té ben, Gulácsiné Mol nár Etel ka a Vö rös ke reszt
kép vi se le té ben, 

Az ön kor mány zat ré szé rõl Ficsór Dé nes al pol gár mes ter,
Dr. Kiss Györgyné, Tû he gyi Ju li an na, Tukarcs Istvánné
ön kor mány za ti kép vi se lõk, Ko vács Il di kó a Mó ra Fe renc
Tag in téz mény igaz ga tó ja.

A szer ve zés ben részt ve võ fegyverneki vé dõ nõk, Tiszabõ, 
Ör mé nyes és Kuncsorba köz sé gek kép vi se lõi.

A Fegyverneken meg ren de zés re ke rü lõ egész ség nap so -
ro zat Ör mé nyes és Kuncsorba be vo ná sá val 2009. de -
cem ber 01. és de cem ber 05. kö zött lesz meg ren dez ve. A
tiszabõi egész ség na pot ezt meg elõ zõ en 2009. no vem ber
30-án tart ják. 
• A prog ram so ro zat 2009. no vem ber 29-én, va sár nap

„ró zsa szín fel vo nu lás sal” (az em lõ rák el le ni küz de -
lem fon tos sá gá ra va ló fi gyel mez te tés) kez dõ dik. 

• A prog ram fõ cél ja az em lõ rák szû rés. A szû rés mo -
bil szû rõ bu szon tör té nik, amely a Mû ve lõ dé si Ház ud -
va rán lesz 5 na pon ke resz tül. Az em lõ szû rés hez
szük sé ges az ÁNTSZ ál tal ki kül dött be hí vó (45 – 65
éves kor osz tály), e be hí vó hi á nyá ban há zi or vo si be uta -
ló. A szû rés in gye nes, mint ahogy az eh hez kap cso ló dó 
egész ség meg õr zõ szû ré sek is. 

• Az egész ség meg õr zõ szû ré sek kö zött sze re pel a
méh nyak rák szû rés, prosz ta ta szû rés (vér bõl), melanó-
maszûrés, lég zés funk ció vizs gá la ta, vér cu kor szint-,
vér nyo más-, testzsírmérés, al ler gia szû rés, hal lás vizs -
gá lat, száj üre gi szû rés, csont sû rû ség vizs gá lat, rend kí -
vü li vér adás. 

• Az egész ség ügyi szû ré sek mel lett fel vi lá go sí tó és
kul tu rá lis prog ra mo kat szer ve zünk. 

» A Ma gyar Rák el le nes Li ga kép vi se lõ jé vel be szél ge tés
az em lõ ön vizs gá la tá ról, az ön vizs gá lat ta ní tá sa,
tud ni va lók az em lõ da ga nat ról. 

» A Rák be te gek Or szá gos Szö vet sé ge „Egy más kö zött
õszin tén: te á zás sal egy be kö tött be szél ge tés” a
rák be teg ség rõl egy gyógy ult sze mé vel, be szél ge tés 
érin tet tek kel. 

» A Rák El len, az em be rért, a hol na pért Tár sa dal mi Ala -
pít vány: be szél ge tés az egész sé ges táp lál ko zás ról,
élet mód ta nács adás. 

» A Vö rös ke reszt ak ti vis tá i nak sür gõs sé gi el sõ se -
gély-nyúj tás be mu ta tó ja. 

» A szû ré sen részt ve võ kis gyer me kes szü lõk szá má ra
gyer mek ügye le tet, ját szó há zat biz to sí tunk. 

» Az is ko lás, óvo dás gyer me kek ré szé re rajz pá lyá za tot,
egész ség TOTO-t írunk ki. A leg jobb pá lya mun ká kat
dí ja zás ban ré sze sít jük. 

» A szû ré se ken részt ve võk kö zött az egész ség nap
zá ró nap ján sor so lás út ján aján dék tár gya kat sor so -
lunk ki.

A prog ram si ke res le bo nyo lí tására be kí ván juk von ni a he -
lyi ci vil szer ve ze te ket, in téz mé nye ket (is ko la, óvo da), a
he lyi szol gál ta tó kat (Ta ka rék szö vet ke zet, ÁFÉSZ), vál lal -
ko zó kat. A ren dez vény so ro zat tal tu da to sí ta ni sze ret nénk
az em be rek ben, hogy a rend sze res ön vizs gá lat tal és a
szû rõ vizs gá lat okon va ló meg je le nés sel idõ ben fel fe dez -
he tõ és jó eséllyel gyó gyít ha tó az em lõ rák és más be teg -
sé gek is (ma gas vér nyo más, méh nyak rák). A ko rai
szû rõ vizs gá lat ok és az idõ ben fel fe de zett di ag nó zis éle tet 
menthet.

Fan tasz ti kus le he tõ ség, hogy el uta zás, elõ jegy zés pro ce -
dú rá ja nél kül, hely ben egy szer re ennyi faj ta vizs gá la ton
ve het részt a fa lu la kos sá ga. Ezt a le he tõ sé get nem sza -
bad ki hagy ni.

Mi nél na gyobb rész vé tel re szá mí tunk! 
-Stefán And rás -

Fegyverneki Egész ség na pok

• A Baldácsy Mû vé sze ti egye sü let cso port jai, ki e gé szül -
ve a Vad vi rág tánc cso port tal két órás mû sort adott
Tiszapüspöki ala pí tá sá nak 1000. év for du ló ján.

• Azok je lent ke zé sét vár juk szep tem ber 10-ig a Mû ve lõ -
dé si Ház ban, akik sze ret nék ki pró bál ni egy 24 órás ve -
tél ke dõ iz gal ma it. A ren dez vény té má ja: Kõ te lek –
Nagy kö rû – Fegy ver nek is me re te, min den fé le spor tos
já ték, mû vé sze ti, tu do má nyos hír és tör té net is me re te.

• Idén már egy szer be mu tat koz tak azok, akik a go be lin -
hím zés mû vé sze tét el sa já tí tot ták. A kö vet ke zõ ki ál lí -
tás ra vár juk mind azok je lent ke zé sét, akik a Go be lin
hím zé sen kí vül, más faj ta tech ni ká val ké szült mun ká -
ju kat sze ret nék be mu tat ni. A mun ká i kat név vel cím mel
el lát va szep tem ber 8-án 16 órá ig ad hat ják le a Mû ve lõ -
dé si Ház ban. A ki ál lí tás szep tem ber 15 – 29. kö zött lá -
to gat ha tó.

• A táb la ava tás év for du ló já ra szep tem ber 26-án 15
órá ra vár juk a Kál vá ria dombra azo kat, akik me di tá ci -
ón sze ret né nek részt ven ni.

• Galántai Lelovich György re „Soly mász mi sén” em lé -
kez nek a soly má szok ok tó ber 10-én, szom ba ton 9 órá -
tól a Ró mai Ka to li kus Temp lom ban. 

• Ok tó ber 10-én 10 órá tól a Fegy ver nek Szel le me
Pantheon tag jai ta lál koz nak a Mû ve lõ dé si Ház ban.
Min den kit sze re tet tel vá runk!

• Ven dég sze rep lé sek a kö zel jö võ ben:

– A szol no ki me gye há za eb ben az év ben Fegyverneket
kér te fel ar ra, hogy az au gusz tus 20-i Ál la mi Ün nep
mû so rát ad ja, így 18-án, a Me gye há zán sza va ló,
citerazenekar, nép dal kör és a tánc cso port is be mu tat -
ko zik.

– A test vér te le pü lé sünk Fa lu nap ján a ci te rá sok és a
tán co sok ad nak mû sort.

– Az Örményesi Fa lu nap, a kar ca gi au gusz tus 20 is
olyan ese mény lesz, ahol fegyverneki fel lé põ vel ta lál -
koz hat a kö zön ség.

– Szep tem ber ben a Néptáncháló cí mû szol no ki prog -
ram ban a tán co sok, a kenderesi ka to na dal ta lál ko zón
a nép dal kör és a ci te rá sok mu tat koz nak be.

• A Könyv tár ün ne pi nyitvatartása:
• au gusz tus 20. (csü tör tök) zár va
• au gusz tus 21. (pén tek) zár va
• au gusz tus 22. (szom bat) 900 - 1200

• au gusz tus 29. (szom bat) 900 - 1200

-Tûhegyi Ju li an na-

A Mû ve lõ dé si Ház és Könyvtár hí rei
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Értesítés

Ér te sít jük Fegy ver nek nagy köz ség la kos sá gát, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Hetényi Gé za
Kórház-Rendelõintézet Tü dõ gon do zó In té ze te a fer tõ zõ
be teg sé gek és jár vá nyok meg elõ zé se ér de ké ben szük sé -
ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl szó ló 18/1998.(VI.03.)
NM ren de let 19. §-a alap ján

2009. au gusz tus 18 és szep tem ber 4. kö zött a Mû ve lõ dé -
si Ház ban idõ sza kos tü dõ szû rõ vizs gá la tot tart 14 éves
kor tól a vég sõ kor ha tá rig.

Szû ré si idõ na pon ta:

hétfõ 12,00 - 17,00

kedd   8,00 - 13,00

szer da 12,00 - 17,00

csü tör tök   8,00 - 13,00

péntek   8,00 - 13,00

Au gusz tus 19-én (szer da) a szû rés 8,00-13,00 órá ig tart,
20-án és 21-én szû rés nincs!               

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Észak-al föl di Re gi o ná lis In té ze te a 1542/10/2009. szá mú
ha tá ro za tá val is mét el ren del te a 30 ÉVES (az is aki az
idén töl ti ) és en nél idõ sebb la ko sok kö te le zõ szû ré sét.

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy amennyi ben a szû ré sen 
nem je le nik meg és el ma ra dá sát nem iga zol ja, úgy a

18/1998. (VI.03.) NM ren de let ér tel mé ben sza bály sér tést
kö vet el, és az egyes sza bály sér té sek rõl szó ló 218/1999.
(XII.28.) Kor mány ren de let 102. §. (1) be kez dés a./ pont ja
alap ján 60.000.- Ft-ig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

Az állampogárok név re szó ló ér te sí tést nem kap nak.

Taj-kártya nél kül a szû rés el vég zé sé re nincs le he tõ -
ség.
• Személyazonosító iga zol ványt és a TAJ szá mot tar tal -

ma zó be teg kár tyát vi gye ma gá val.
• Kérjük, hogy azok a la ko sok is je len je nek meg a szû rõ -

vizs gá la ton, akik tá vol dol goz nak.
• A szû rõ vizs gá lat alól men te sül nek azok a sze mé lyek,

akik egy éven be lül ilyen vizs gá la ton iga zol tan részt
vet tek, il le tõ leg a tü dõ gon do zó in té zet ben gyógy ke ze -
lés alatt áll nak.

• Akiknek hoz zá tar to zó juk meg halt, fek võ be teg, já ró kép -
te len, ter hes, kór ház ban van, kül föld ön vagy ide ig le ne -
sen tá vol tar tóz ko dik, kö te les azt a szû rés he lyén
be je len te ni, il let ve iga zol ni.

• Egészségügyi kis könyv höz mun ka al kal mas sá gi iga zo -
lást nem tud nak ki ad ni, de fel bé lyeg zett, sa ját cím re
meg cím zett bo rí ték le adá sá val ki pos táz zák az ered -
ményt. 

• A 30 év alat ti ak nak a szû rést té rí té si díj el le né ben ve -
he tik igény be.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Tüdõszûrés

Mai mo dern vi lá gunk ban sok min dent az interneten ke re -
sünk, de még is van nak olyan in for má ci ók, amit ott nem ta -
lál ha tunk meg - ezt a hi ányt a könyv tár pró bál ja
ki elé gí te ni. A tá jé koz ta tást hi te les do ku men tu mok ból pél -
dá ul le xi ko nok ból, szak köny vek bõl kap hat juk meg. 
Nem be szél ve ar ról, hogy a könyv il la tá nak nincs pár ja,
an nak kéz be vé te le, la poz ga tá sa kü lö nös él mény le het
még az el kö vet ke zen dõ ge ne rá ció szá má ra is, amely
sem mi más sal nem pó tol ha tó. 
A könyv tár nak van egy va rá zsa, ott csend és nyu ga lom
van, ha va la ki el akar vo nul ni a gond jai elõl, ott meg te he ti.
Az ol va sás ide ig le ne sen meg szün te ti az ol va só kap cso la -
tát a vi lág gal, de ugyan ak kor egy új kap cso la tot te re met a
mû vi lá gá val.

Fegyverneken a könyv tár ré sze ként mû kö dik a Hely tör té -
ne ti Gyûj te mény. Sok olyan ér de kes sé get ol vas hat az
ide lá to ga tó, amit más hol nem ta lál meg: ré gi szo ká sok ról,
ba bo nák ról, Fegy ver nek ne ve ze tes sé ge i rõl. Kü lön ki -
emel ném a tár gyi em lé ke ket: hasz ná la ti esz kö zö ket,
egy-egy mes ter ség hez tar to zó szer szá mo kat. 
Fon tos nak tar tom, hogy az itt élõ em be rek meg is mer jék a
kul tú rá ju kat, a te le pü lés ér de kes sé ge it, a könyv tá runk ban 
meg ta lál ha tó írá sos do ku men tu mok ból.
Min den kit ar ra sze ret nék buz dí ta ni, hogy jár jon könyv tár -
ba, ol vas son so kat, és is mer je meg lak hely ének múlt ját!

-Bog nár An na má ria-
-könyvtáros-

Mi ért jó könyv tár ba jár ni?

Au gusz tus 20. a Ma gyar Köz tár sa ság ban ál la mi ün nep.
Eb bõl az al ka lom ból au gusz tus 19-én 19 órá ra a Mû ve lõ -
dé si Ház ba be szél ge tés re hív juk a Fegyverneki Hír mon -
dó ol va só it az ál lam ról.

A be szél ge tés mel lett arany dip lo ma át adá sá nak is ré sze -
se le het, aki ve lünk tart.

-Tû he gyi Ju li an na-

Be szél ge tés az ál lam ról
Fel hív juk a la kos ság fi gyel mét, hogy a gya lo go sok szá -
má ra ké szült jár dán a ke rék pá ros köz le ke dés szi go rú -
an ti los. Sér ti a gya lo go sok za var ta lan köz le ke dé sét és
tes ti ép sé gét ve szé lyez te ti.

-Szerkesztõség-

Felhívás

Fegy ver nek, Elõ re út 10. szám alatt
90-100 m2-es 3 szo ba, kony ha, für dõ szo bás

csa lá di ház el adó.
A la kás já ró lap és la mi nált pad ló bur ko la tú,

gáz és köz pon ti fû tés sel is fût he tõ.
Ér dek lõd ni:

Fegy ver nek, Vaj da J. u. 9., vagy
a 06-70/331-7604,
06-20/488-0989

te le fon szá mon le het.

Fegy ver nek Hárs fa úton

90m2-es gáz-, ve gyes-

köz pon ti fû té ses,

klimatizált la kás el adó.

Ga rázs az ud var ban.

Érd.:  70/635-9737

Bu da pest köz pont já ban
ta lál ha tó 60m2-es

be ren de zett la kás
2009. au gusz tus tól

ki adó

Érd.: 70/315-1068
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A fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 1991. ja nu ár ja 
óta össze vont in téz mény, mely nek ré sze a Mû ve lõ dé si
Ház (Fel sza ba du lás út 184.), a Könyv tár (Fel sza ba du lás
út 146.) és a Klub könyv tár (Ady E. út 50).

A név adás szük sé ges sé ge már több ször fel me rült az el -
múlt idõ szak ban, most a Ma gyar Ál lam kincs tár ké ré se
gyor sí tot ta fel a fo lya ma tot.

Azt gon dol juk, hogy olyan sze mély ne vét kel le ne fel ven ni
az in téz mény nek, aki Fegyvernekkel kap cso la tos, a köz -
mû ve lõ dé si és köz gyûj te mé nyi in téz ményt is kép vi sel he ti.

Az ed dig tár gyalt ja vas la tok:

Lelovich György Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Galántai Lelovich György kap csán me rült fel az öt let. A hí -
res soly mász ról so kak nak jut eszé be Fegy ver nek. Gyur ka 
bá csi a sóly mok, a ma da rak mel lett na gyon sok más fé le
ál lat tal is fog lal ko zott. 

El len érv ként fel hoz ták, hogy in kább egy bi o ló gi á val fog -
lal ko zó hely ne vé nek va ló ez a név.

Ne fe led kez zünk meg ar ról, hogy Gyur ka bá csi so kat fog -
lal ko zott hely tör té net tel, Fegy ver nek tör té ne té vel is.
Ezek bõl íze lí tõt ka punk, ha az 1990-es évek ele jé nek
Fegyverneki hír mon dó it vesszük kéz be.

Is mert volt kép zõ mû vé sze ti, fõ ként gra fi kai te het sé ge.
Szak mai írá sa it min dig sa ját ma ga il luszt rál ta, ki vá ló mi -
nõ ség ben. 

Mel let te szól az is, hogy a köz mû ve lõ dé si és a köz gyûj te -
mé nyi te rü let hez egy aránt kap cso ló dik sok ré tû sze mé lyi -
sé ge.

Fogarasi György Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Fegyverneki ama tõr fes tõ ként a te le pü lés min den in téz -
mé nyé ben meg ta lál ha tó ak a mû vei. Több ször mi nõ sí tet -
ték mun ká it, az Amatour Artiumon is ka pott ní vó dí jat. 

El le ne szó ló érv, hogy a kép zõ mû vé szet (fes té szet, szob -
rá szat) volt a pro fil ja. A köz gyûj te mény és a köz mû ve lõ -
dés en nél tá gabb fo ga lom.

El le ne szól az a prak ti kus érv is, hogy „i”-re vég zõ dõ csa -
lád név ese tén az in téz mény rö vi dí té se kor azt fog ják gon -
dol ni, hogy Fogarason van a Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár.

Mácsay Sá mu el Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Mácsay Sá mu el tak sás zsel lér há zá ban in dult meg
Fegyverneken az ok ta tás. Mi vel az is me ret to váb bí tá sa, a 
ki mû velt, vi lá got meg is mer ni kí vá nó em ber ké pe a köz -
mû ve lõ dés hez és a köz gyûj te mény hez is szo ro san kap -
cso ló dik, jó le het a vá lasz tás. A zsel lér, aki a há zát
ok ta tás ra bo csát ja a kö zös ség ren del ke zé sé re min den -
kép pen pél da mu ta tó sze mé lyi ség.

Ta lán a do ku men tu mok mi att in kább a könyv tár te lep hely
ne vé nek ja va sol ha tó

Bí ró Zol tán Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

A múlt szá zad el sõ fe lé ben
élt he lyi föl bir to kos hely -
ben, a gaz dál ko dás ban el -
ért ered mé nye i vel,
víz ve ze té kes, vil lany vi lá gí -
tá sos gaz da sá gi épü le te i -
vel, or szág szer te ke re sett
ser té se i vel volt elõ ször is -
mert. Éle té nek kö vet ke zõ
sza ka szá ban gra fi kái tet -
ték ne ve ze tes sé.

El le ne szól, hogy a mai ku -
ta tá sok alap ján nem tud juk 

meg mon da ni, hogy a mai Fegyverneken vagy a mai Ör -
mé nye sen élt.

Szapáry Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Szapáry Jó zsef – fe le sé gé vel Or czy An ná val együtt – a
mun ká sok le te le pí té sé vel, a te le pü lés új ko ri ar cu la tá nak
ki ala kí tá sá val so kat tett a mai Fegyvernekért ak kor is, ha
a Szapáry György ál tal le te le pí tett ipa ro sok el hagy ták
Fegyverneket.

Mi vel a Klub könyv tár Szapárfaluban van, ne ki szán juk ezt 
a ne vet.

Domoszlai De me ter Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
(vagy Domoszlai Lász ló Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár)

Domoszlai De me ter ként em le ge tik egyes ké sõb bi for rá -
sok, de az ado mány le vél sze rint Domoszlai Mi hály fia
Lász ló Zsig mond ki rály tól 1417. jú ni us 24-én a min den -
szen tek ide jé re or szá gos sza bad vá sár jo got szer zett
Fegyvernekre, ami ak kor csak a nagy vá ro sok jo ga volt (a
be vé te li le he tõ sé gek mi att csak nagy ki tün te tés ként kap -
ták a bir to ko sok a ki rály tól). Domoszlai De me ter
1371-ben szü le tett, tu laj do na volt Fegy ver nek, de ab ban
a kor ban nem él tek olyan hosszú idõt az em be rek, hogy
46 éve sen olyas mit te hes se nek a ki rály nak, amit õ ilyen
nagy ju ta lom mal is mer el. A Domoszlai csa lád a XV.-XVI.
sz-ban ki halt.

El le ne szól, hogy azt fog ják gon dol ni, hogy az in téz mény
Domoszlón van.

Kompolth Já nos Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Kompolth Já nos Zsig mond ki rály tól 1430. au gusz tus
11-én két or szá gos éven kén ti vá sár jo gát és he ti vá sár tar -
tá si jo got ka pott a fa lu bir tok Fegyverneknek. Ez je len tõs
ki vált ság volt, ez zel csak a je len tõ sebb vá ro sok ren del -
kez tek.

Az ado má nyo zó le vél bõl nem tud juk, hogy mi volt az a
szol gá lat, ami re te kin tet tel (nagy ap ja, mint fõ po hár nok és
ap ja, mint is pán szol gá la ta i nak meg em lí té se mel lett), ezt
a nagy ki vált sá got sze rez te a települsének. 

Az in téz mény dol go zói, hasz ná lói – a könyv tár tag jai, tag -
ság nél kü li lá to ga tói, a köz mû ve lõ dé si cso por tok tag jai,
egy-egy ren dez vény lá to ga tói, bér lõi stb. – vé le mé nyé re,
ja vas la ta i ra va gyunk kí ván csi ak a kép vi se lõ-tes tü let dön -
té sé nek elõ ké szí té se fo lya mán.

Ké rem a Tisz telt Ol va só kat, hogy szep tem ber 15-ig nyil -
vá nít sa nak vé le ményt le vél ben a Hír mon dó szer kesz tõ -
sé gé ben, va la me lyik te lep he lyen szó ban, vagy 
www.fegy ver nek.hu hon lap fó rum ol da lán írás ban ar ról,
hogy mi le gyen az össze vont in téz mény ne ve.

Szí ve sen fo ga dunk vok so kat egy-egy most fel so rolt sze -
mély mel lett, de új ja vas la to kat is vá runk.

-Tû he gyi Ju li an na-

Nevet keres a Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Ma gyar Vö rös ke reszt vér adást szer vez a kö vet ke zõ idõ -
pont ok ban:
• 2009. szep tem ber 24-én 800 - 1400 a Mû ve lõ dé si Ház -

ban
• 2009. ok tó ber 22-én 800 -

1100 Szabárfalu Idõ sek
Klub jában

-Szerkesztõség-

Véradás
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BABA-MAMA BOLT
2009. jú li us 1.-tõl vár ja 

ked ves vá sár ló it
meg újí tott és 

ki bõ ví tett áru kész let tel.
Fegy ver nek, Fel sza ba du lás

út 161. sz. alatt.

Cég tu laj do nos:
 Sza bó Zoltánné
Hillender Anikó



foly ta tás az el sõ oldalról

A fel vo nu lók a Sport te le pen a vi rág dísz be öl tö zött, fák -
lyá val is meg vi lá gí tott csó na ko so kat fo gad ták a Holt-Ti -

sza part ján. A Fegyverneki Hor gász egye sü let tag jai a ví zi 
jár mû vel énekest is szál lí tot tak, így a Nõi Kar tag já nak ti -
szai da la i val ér kez tek a rá juk vá ró nép tán co sok hoz.
A fent le írt meg elõ zõ ese mé nyek után el kez dõ dött a Vi -
rág zó Ti sza Nap ja.
Huber Fe renc pol gár mes ter meg nyi tó ja és Holuz Már ta –
aki a szlo vá ki ai Fegy ver nek ne vé ben kö szön töt te a he lyi -
e ket – ked ves sza vai köz ben már fél tünk at tól, hogy az
idõ já rás nem en ge di be fe jez ni az es ti prog ra mot. 

Nyi tó szám ként a Szapáry
Nép dal kör mu tat ta be leg -
újabb dal csok rát.
A Nõi Kar a XX. sz. má so dik 
fe lé bõl, a 70-es évek bõl
mu ta tott be slágerössze-
állítást.
A Pa csir ta Ci te ra ze ne kar
eb ben az év ben ven dé ge -
ket hí vott a Vi rág zó Ti sza
Nap já ra. A túrkevei Ló kö tõk 
és a tiszakécskei Kék Ne fe -
lejcs Ci te ra ze ne kar együtt
lé pett fel a Pa csir ták kal. Új -
sze rû hang zás sal lep ték
meg a kö zön sé get.

Az Annaházi Tánc cso port no vem ber óta új cso port ve ze -
tõ vel ké szül er re a be mu ta tó ra. Ka lo ta sze gi tán cot lát hat -
tunk tõ lük az er dé lyi tán cok min den jel leg ze tes sé gé vel. A 
jel mez hím zé se it a he lyi asszo nyok is ké szí tet ték, akik
kü lön vár ták ezt a mû sor szá mot.
A tû zi já ték min dig sok em ber szí vét moz gat ja meg, így
volt ez most is. 
A pá lya bált a tánc sze rel me sei reg gel 4-ig él vez ték.
Ugyan ed dig volt le he tõ sé gük a bát rak nak ar ra, hogy a
karaoke-ben ki pró bál ják ma gu kat. Köz ben érez het ték az
il la tát a más nap ra ké szü lõ ökör sü tés nek is.

Haj nal ra úgy tûnt, hogy a zi va tar meg ke gyel me zett a ren -
dez vény nek.
Reg gel, a lab da rú gó mér kõ zé sek elõtt ki nyíl tak az ég
csa tor nái. Ar ra szá mí tot tunk, hogy egy ki adós esõ után
foly tat juk a ren dez vényt, még sem így tör tént.
A csa pa dék mennyi sé ge, az esõ idõ tar ta ma meg aka dá -
lyoz ta, hogy foly tat has suk a Vi rág zó Ti sza Nap ját. 
Az is ko la ud va rán utó lag le ját szot ták a ké zi lab da ku pát,
mely nek gyõz te se Fegy ver nek csa pa ta lett.
Az idõ já rás tól füg get le nül kö szö nöm min den ki nek, aki
se gí tett az elõ ké szí tés ben (sok-sok órai mun ká val fel ké -
szül tek az elõ adá sok ra, strand röp lab da és ho mok fo ci pá -
lyát épí tet tek, elõ ké szí tet ték a te re pet, át ad ták az
esz kö ze i ket stb)
Jö võ re jú ni us utol só hét vé gé jé re új ra vá runk min den kit a
Vi rág zó Ti sza Nap já ra. 

-Tû he gyi Ju li an na-

Virágzó Tisza Napja

2002. ja nu ár já ban, ami kor a fegyverneki Nõi Kar elõ ször
be mu tat ko zott, na gyon örül tünk a kez de mé nye zés nek.

Vég re Fegyverneken is meg ala kult egy hosszabb táv ra
ter ve zõ kó rus. 

Ak kor még csak egy szó la mú mû ve ket hall hat tunk tõ lük,
de egy-két év múltva már há rom szó lam ban éne kel tek.

Na gyon nagy lé pés volt, ami kor meg hí vást kap tak a me -
gye fel nõtt kó ru sa i nak ta lál ko zó já ra, ahol 50-100 éve mû -
kö dõ együt te sek kel da lol tak azo nos szín pa don.

2009-re újabb mér föld kõ höz ér ke zett a fegyverneki Nõi
Kar. Ok tó ber 3-án a me gye fel nõtt kó ru sa it lát ják ven dé gül 
a fegyverneki asszo nyok (a mû ve lõ dé si ház se gít sé gé -
vel).

Ez úton is sze re tet tel hí vunk min den kit ok tó ber 3-án dél -
után ra, ahol a me gye kó ru sa i nak tu dá sá ból kap ha tunk
íze lí tõt.

-Tû he gyi Ju li an na-

Kó rus ta lál ko zó ra ké szü lünk
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Virágzó Tisza Napja képekben

Szt. László lovagrend a Kálváriadombon

Lovastorna bemutató a Dobó-téren

Lovashintó kisérte a Menettáncot

Kalotaszegi táncok

Dévai Nagy Kamilla énekel a Kálváriadombon

A Szapáry Népdalkör elõadása

Pályabál zárta a szombati napot
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Az Egye sü let meg ala ku lá sá tól szá mít va 2008 volt a he te -
dik tel jes esz ten dõ. A cso por tok ban – a ko ráb bi évek hez
ha son ló an – vál to zat lan lel ke se dés sel folyt a mun ka, to -
vább ra is a rend sze res ség és fo lya ma tos ság jel lem zi a te -
vé keny sé get.
Igaz ez an nak el le né re, hogy a cso port ve ze tõk sze mé lyé -
ben 2008-ban is vál to zás kö vet ke zett be. A vál to zás – fõ -
leg az idõ ben el hú zó dó fo lya mat mi att – he lyen ként
oko zott ugyan ki sebb döc ce nõ ket, de nem tört meg a
mun ka len dü le te, és az év má so dik fe lé re min den posz ton 
meg nyug ta tó meg ol dás szü le tett.
A pro duk ci ó kat szín re vit tük a Fegyverneken már ha gyo -
má nyos nak szá mí tó al kal mak kor (Ma gyar Kul tú ra Nap ja,
Baldácsy est, ma já lis, Vi rág zó Ti sza Nap ja), emel lett a
cso por tok a fa lu ha tá rán kí vül is so kat sze re pel tek – jó né -
hány ven dég sze rep lés ük ma már szin tén ha gyo má nyos -
nak te kint he tõ.
A ve ze tõ ség tö re ke dett az alap sza bály ban rög zí tett el vek
sze rint ko or di nál ni a mun kát. Az Egye sü let gaz dál ko dá sa
eb ben az év ben is ki egyen sú lyo zott volt, eb ben je len tõs
sze re pe volt a kül sõ tá mo ga tá sok nak, ki emel ten Fegy ver -
nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak.
A mû kö dé si fel té te lek biz to sí tá sá ban a he lyi Mû ve lõ dé si
Ház dol go zó i nak, és a rend sze re sen dol go zó tech ni kai
se gí tõ ink nek volt ki emel ke dõ en nagy sze re pe. Így si ke rült 
tar tal má ban és kül sõ sé ge i ben egy aránt szín vo na las elõ -
adá so kat le bo nyo lí ta ni.
Tag lét szám ala ku lá sa 2008-ban:
(Ala ku ló lét szám 62 )

Lét szám
2007.12.31.

Lét szám
 2008.12.31.

Ren des ta gok 144 147

Pár to ló ta gok 44 43

Össze sen 188 190

Az Egye sü let tiszt ség vi se lõ i nek sze mé lyé ben 2008.-ban
nem volt vál to zás.

Az Egye sü let 2008. évi gaz dál ko dá sá nak fõbb ada tai

Be vé te lek (1000 Ft-ban):

Pá lyá za tok ból:
Szlo vák ven dég lá tás -
ra, jel mez be szer zés -
re, mû vé sze ti tá bor ra

870

Elõ zõ évi pá lyá zat ból 182

Pá lyá za tok össze sen: 1.052

Egyéb be vé te lek: SZJA 1 % 62

Tag dí jak 71

Egyé ni tá mo ga tás 100

Ka mat be vé tel 1

Egyéb be vé te lek
össze sen: 234

Összes be vé tel: 1.286

Ki adá sok (1000 Ft-ban):

Szlo vá ki ai Fegyvernekrõl ér ke zõ
ven dé gek el lá tá sa 139

Jel me zek 373

ararsid5446208 Mû vé sze ti tá bo -
rok 459

Ren dez vé nyek költ sé gei 141

Tiszamenti LEADER Kh. E. ala pí -
tói díj 50

Mû kö dé si ki adá sok 199

Ki adá sok össze sen: 1361

-Görög Gá bor-
-elnök-

2008. évi köz hasz nú sá gi je len té se

2009. jú ni us 3-án az Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ
Egye sü let meg tar tot ta har ma dik ren dez vé nyét.

Ezen a TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 89. év for du ló já ról
em lé ke zett meg a Mû ve lõ dé si Ház nagy ter mé ben.

Az Egye sü let el nök sé ge ez úton sze ret né meg kö szön ni
mind azok mun ká ját, akik a mû sor lét re jöt té ben ak tí van
köz re mû köd tek.

Kö szön jük a rész vé telt az ese mény kap csán ki írt „Édes
ha zám Ma gyar or szág” c. rajz pá lyá za ton ne ve zõ ál ta lá -
nos is ko lai ta nu lók nak és az õket fel ké szí tõ ta nár nõk nek,  
Nagy Györgynének és Pánczél Tí me á nak.

A rajz pá lyá zat he lye zett jei:
5.- 6. osz tá lyo sok : 1. To kai Vi vi en /Or czy/

2. Ba logh Bet ti na /Or czy/
    Köpösdi Pál /Or czy/
3. Golyha Vik tó ria /Mó ra/

7. - 8. osz tá lyo sok 1. Tiba Dorina /Mó ra/
2. Mihácsi Ta más /Or czy/
3. Joó Bog lár ka /Mó ra/

Kü lön dí ja sok: Kubicsek Nor bert, Négyesi An to ni et ta, Bu -
rai Etel ka, Czifra Bá lint, Tukarcs An na má ria, Karakas
Éva, Gõdér Ni ko let ta, Po lyák Ger gõ.

A he lye zet tek ér té kes ju ta lom ban ré sze sül tek.

Kü lön kö szön jük a fegyverneki ma gán sze mé lyek nek,
vál lal ko zók nak, akik a dí ja zást ön zet le nül tá mo gat ták.

- ÉLETFA Egye sü let -

Életfa hírek
2009. má jus 23-án ün ne pel te 100. szü le tés nap ját Ko vács 
Istvánné Pi ros ka né ni. Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni a
Pol gár mes ter Úr nak, a hi va tal dol go zó i nak, a szom szé -
dok nak, is me rõ sök nek, akik szü le tés nap ján kö szön töt -
ték.

Kö szön jük Dr. Tóth Sa rol tá nak és Ke le men né Ju dit ká -
nak, hogy fi gye lem mel kí sé rik egész sé gi  ál la po tát, és se -
gí tet ték éve ken át.

-Pi ros ka né ni csa lád ja-

Kö szön jük

Fegyverneken
min den hez kö zel

2 szo ba,
össz kom for tos,

ker tes ház el adó.
Min den van!

Irány ár: 9.000.000 Ft.

Cím: Fegy ver nek,
Ságvári u. 6.
Te le fon szám:
30/312-0670

2009. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó 11. oldal

Ké zi, gé pi
alak for má ló,

alakjavító
fo gyasz tó

test ke ze lé sek.
Cellulit ke ze lés
és zsír bon tás.

Hubainé
Hillender Ma ri ann
06-20/971-6005



Nagy si ker rel zá rult a Ka to li kus Karitász ál tal szer ve zett
nyá ri tá bor, mely nek az Ár pád-há zi Szent Er zsé bet Kö -
zös sé gi Ház adott ott hont.

2009. jú li us 20-24 kö zött 5 na pot töl töt tek el a gye re kek já -
té kos ta nu lás sal, kéz mû ves fog lal ko zás sal, sport tal.

Le sé tál tak a Holt-Ti szá hoz, ahol õs ho nos nö vé nye ket
gyûj töt tek. A kö zös ség ben ta lál ha tó né hány gó lya fé szek
kö zül fel ke res tek egyet, táv csõ vel fi gyel ték meg a ma da -
rat és fi ó ká ját. Ki rán dul tak a Kál vá ria domb hoz, ahol élet -
ko ruk nak meg fe le lõ is mer te tõt hal lot tak.

Öröm mel fes tet ték a gipsz fi gu rá kat, ame lye ket Buk ta
Józsefné ké szí tett szá muk ra. Ké szí tet tek szal vé ta ké pe -
ket, dol goz tak üvegmatricafestékkel, ké szí tet tek ma guk -
nak nap el len zõt, fûz tek gyön gyöt…

Es tén ként bol do gan vit ték ha za sa ját ké szí té sû mun ká i -
kat. Szí ve sen fo ciz tak, tol la soz tak, lab dáz tak a temp lom
kert ben. Bol do gan me sél tek a já té kos ver seny rõl is. A sok 
és szín vo na las prog ram el te rel te fi gyel mü ket a szá mí tó -

gép rõl, a te le ví zi ó ról, nem is na gyon vet ték igény be eze -
ket, pe dig le he tõ sé gük lett vol na rá. Egy kel le mes na pot
töl töt tek a túrkevei stran don is. Meg néz ték a temp lo mot,
is mer te tõt hal lot tak tör té ne té bõl. Az utol só na pon részt
vet tek a reg ge li szent mi sén. Ezen a na pon ebéd után
meg le pe tés ként cuk rász sü te ményt kap tak, me lyet Bog -
nár Zol tán ado mány ként aján lott fel ré szük re. De azért
ezen a na pon sem men tek üres kéz zel ha za. A tom bo lá -
ban ka pott ap ró sá gok és a haj to ga tott lu fik em lé kez te tik
õket er re a néhány napra.

Mind ezek hez sok-sok em ber se gít sé ge és mun ká ja kel -
lett: 

Szí ves ven dég lá tás ban volt ré szük az I. sz. Idõ sek Klub já -
ban, ahol jó ízû en fo gyasz tot ták a Köz pon ti Kony hán ké -
szült ebé det. A fegyverneki Ön kor mány zat tól 75000 Ft-ot, 
az eg ri Ér sek ség tõl 65000 Ft tá mo ga tást kap tunk. A hi -
ány zó össze get a Karitász cso port biz to sí tot ta mely hez
hoz zá já rul tak a ka to li kus hí vek is.

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lá tól DVD le -
ját szót, lab dá kat, fo cit, já ték sze re ket kap tunk köl csön.

A Mû ve lõ dé si Ház ból szin tén sport sze re ket és a fog lal ko -
zá sok hoz egyéb kel lé ke ket kap tunk.

Ön kén tes mun ká sa ink té rí tés nél kül és fá radt sá got nem
is mer ve se gí tet tek a prog ra mok le bo nyo lí tá sá ban:
Hornyákné Sza bó Ber na dett és Nida Im re egész he ti
mun ká juk kal, Zulinger Krisz ti na, Ké pes Ri ta, Cseszkáné
Ko vács Ág nes, Kiss Zsuzsaanna, Var ga Tí mea, Csaj ági
Ge or gi na, Tichy-Rács Alex és a Karitász cso port tag jai.

Bí zunk ben ne, hogy mi is hoz zá já rul tunk a gyer me ke ink
hasz nos nyá ri idõ töl tés éhez. Re mél jük, hogy eb bõl ha -
gyo mányt tu dunk te rem te ni.

Min den ki nek, aki bár mi vel is se gít sé günk re volt eb ben,
még egy szer meg kö szön jük.

-Var ga Imréné tá borve ze tõ-

Az össze fo gás ere jé rõl

Tisz telt Ol va só!
Na gyon moz gal mas idõ sza kot tud ha tunk a há tunk mö gött 
az el múlt két hó nap ban.
Fegy ver nek vo nat ko zá sá ban is tör tén tek az ol va sók szá -
má ra is ta nul sá gos ese mé nyek, me lyek kö zül né há nyat
meg osz tunk Önök kel.
2009. jú ni us 01-tõl, nap ja in kig össze sen 18 bûn cse lek -
ményt re giszt rál tunk Fegyverneken, mely bõl 8 eset ben
va gyon el le ni bûn cse lek mény, 4 al ka lom mal köz rend el le -
ni bûn cse lek mény, 4 eset ben csa lád, há zas ság, if jú ság
és ne mi er kölcs el le ni bûn cse lek mény, és egy szer, köz úti
bal eset oko zás mi att jár tak el kol lé gá im.
Pa pu csos asz falt be tyá rok, ke rék pár ral….
Egy édes anya gyer me ké vel, ke rék pár ral köz le ke dett
Fegy ver nek bel te rü le tén, egy jú li u si na pon, dél elõtt.
Az egyik ut ca ke resz te zõ dé sé nél 3 szin tén ke rék pár ral
köz le ke dõ sze mély in dult utá nuk.
A há rom be tyár nem rej tet te vé ka alá rosszal lá sát az elõt -
tük ha la dó két ke rék pá ros nak, már messzi rõl nyom da fes -
té ket nem tû rõ sza vak kal il let ték õket. 
A két „me ne kü lõ” amíg te het te nem állt meg, hi á ba kö ve -
tel ték ül dö zõi, ám a kö vet ke zõ út ke resz te zõ dés nél az
asz falt be tyár ok utol ér ték õket, és a fi út, az egyik ül dö zõ
egy sze rû en fel lök te a ke rék pár ral.
Amíg a fiú édes any ja pró bál ta gyer me két a föld rõl fel se gí -
te ni az ül dö zõk sem ma rad tak tét le nül, fog ták a pa pu csu -
kat, és az zal foly tat ták a be tyár ko dást.

Ké sõbb a pa pu csok és a föld rõl fel vett ka vi csok mel lett
egy sep rû is bõ ví tet te a be tyá rok fegy ve re it, ami vel a két
sér tet tet ri o gat ták.
A há rom el kö ve tõ vel szem ben ha tó sá gunk ga ráz da ság
bûn cse lek mény el kö ve té se mi att az el já rást meg in dí tot ta.
Sze ren csét le nül járt hul la dék szál lí tó…
A kö vet ke zõ cikk ben is mer te tett ese mény is ga ráz da ság
el kö ve té sé rõl szá mo lok be Önök nek.
2009. jú ni us 18-án a he lyi Ön kor mány zat hul la dék szál lí -
tói el in dul tak, az az nap ra be ter ve zett mun ká juk el vég zé -
sé re.
Az egyik ház elõtt a ku kán még több, hul la dék kal te li zsák
volt el he lyez ve.
A hul la dék szál lí tók, tel je sen jo go san, csak a ku ka tar tal -
mát ürí tet ték ki, a zsá ko kat a
ház elõtt hagy ták. 
Foly tat ták to vább az elõ írt
úti terv sze rint a mun ká ju -
kat. Az tán ott ter mett egy
fi a tal em ber és elõ ször il le -
del me sen meg kér dez te,
hogy mi ért nem tet ték be a
ko csi ba a sze mét tel te li
zsá ko kat.
A sze mét szál lí tók egyi ke
meg pró bál ta el ma gya ráz ni 

Kék hírek

10-12 ha szán tót
bé rel nék.

Te le fon szám:
06-20/976-4241

12. oldal Fegyverneki Hírmondó 2009. augusztus 14.



a rá juk vo nat ko zó sza bá lyo kat a fi a tal fér fi nak, aki er re
egy po fon nal vá la szolt.
Ván dor…..!
A nyo mo zást in dí tot tunk 2009. 05. 06-án is me ret len tet te -
sek el len, akik 2009. 05. 06-án 17. 00 óra kö rü li idõ ben
meg je len tek a Fegyverneken lévõÿ „Ván dor” sö rö zõ ben,
az ott el he lye zett ze ne gép bõl, és pénznyerõÿ au to ma tá -
ból zár le fe szí tés mód sze ré vel, kéz pénzt tu laj do ní tot tak
el. 
Lo pá si kár: 23. 000.- Ft. 
A sö rö zõ bõl 2009. 06. 30-án is mét ar ról tet tek be je len tést, 
is me ret len tet te sek el len, hogy 15: 00 óra kö rü li idõ pont -
ban a fel szol gá ló fi gyel mét el te rel ve is me ret len mód szer -
rel fel nyi tot ták a já ték gép kasszá ját, és a ben ne lévõÿ 81.
700 fo rint kész pénzt el tu laj do ní tot ták. 
La kos sá gi se gít ség gel ju tot tunk el, a bûn cse lek mé nyek
el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú sít ha tó öt nagykátai
fi a tal fér fi hoz.
Az öt sze mélyt, a Fegyverneki Rend õr õrs szol gá lat ban lé -
võ rend õrei el fog ták.
Az el já rás so rán meg ál la pí tást nyert, hogy a ka pi tány ság
il le té kes sé gi te rü le tén, 2009. 04. 20.-án, a tö rök szent mik -
ló si Dréher sö rö zõ ben az elõ zõ két al ka lom hoz na gyon
ha son lí tó mód szer rel, el kö ve tett lo pás ban is részt vett az
el kö ve tõk kö zül 3 sze mély, 42. 000. Ft kárt okoz va a sö rö -
zõ tu laj do no sá nak.
Az el já rás so rán mind az öt sze mélyt, el fo gá suk után õri -
zet be vet tük, majd kö zü lük a bí ró ság, 3 sze mélyt, elõ ze -
tes le tar tóz ta tás ba he lye zett.
Az elõ ze tes le tar tóz ta tás ba he lye zett sze mé lyek egyi két a 
Kecs ke mé ti Rend õr ka pi tány ság bûn cse lek mény el kö ve -
té sé nek meg ala po zott gya nú ja mi att kö röz te.
Mind hár muk nak több al ka lom mal volt már bün te té se va -
gyon, il let ve sze mély el le ni bûn cse lek mé nyek el kö ve té se
mi att 
Bal eset
Egy ke rék pár ral köz le ke dõ hölgy, haj tott fel a jár dá ról
Fegyverneken a Fel sza ba du lás úton, az út test re, úgy,
hogy a kel lõ kö rül te kin tést el mu lasz tot ta.
Az út tes ten a 4. sz. fõ köz le ke dé si út irá nyá ból sza bá lyo -
san köz le ke dõ se géd mo tor-ke rék pá ros elé haj tott, aki vel
en nek kö vet kez té ben össze üt köz tek. 
A mo to ros a bal eset kö vet kez té ben 8 na pon túl gyógy uló
sú lyos sé rü lést szen ve dett.
Be tö rõ ri asz tás – in gyen vagy ol csón
Nem jár rosszul, ha vá la szol az aláb bi, szak em be rek ál tal
össze ál lí tott kér dé sek re. Csak igen nel vagy nem mel vá la -
szol hat.
• Bank ban tart ja-e pén zét, na gyobb össze gû ér ték pa pír -

ja it?
• Tud ná-e azo no sí ta ni ér ték tár gya it, mû sza ki be ren de -

zé se it? (Ké szít sen há zi lel tárt a tár gyak ról, je gyez ze fel
gyá ri szá mu kat, ké szít sen ró luk fény ké pet!)

• Ami kor es te el megy ott hon ról, össze húz za-e a füg gö -
nyö ket és fel kap csol ja-e a vi lá gí tást? (Leg alább az ut -
ca fron ton cél sze rû meg ten ni.)

• Van-e olyan szom széd ja, ro ko na, is me rõ se, aki fel -
ügyel a la ká sá ra, ha ön hosszabb ide ig nincs ott hon?
(Hagy ja meg te le fon szá mát, ame lyen bár mi kor el ér he -
tõ!)

• Nyá ri sza bad sá ga ide jén meg bíz-e va la kit pos ta lá dá ja
ki ürí té sé vel? (A rek lám fü ze tek egy re gyûl nek, je lez nek
a be tö rõk nek.)

• Meg je löl te-e az összes ér té kes tár gyát? (Hasz nál jon
biz ton sá gi tol lat, amely ben spe ci á lis tin ta van, amely
csak UV-fényben lát ha tó, vagy gra ví roz tas son!)

• Fel hív ná-e a rend õr sé get, ha va la mi gya nú sat lát na la -
kó kör nye ze té ben? (A rend õr ség még min dig job ban
örül a név vel, cím mel ér ke zõ té ves ri asz tás nak, mint a
be tö rés nek.)

• Fel mé ret te-e a la ká sát biz ton ság tech ni kai szem pont -
ból? 

Nem ke rül sem mi be
Néz zük azo kat a va gyon vé del mi ta ná cso kat, ame lyek
meg fo ga dá sa nem ke rül pénz be!!!! 
• Hasz nál ja a zá ra kat! Tá vo zás kor, ker tész ke dés, ál lat

ete tés, vagy a kert fa ros sal egy kis be szél ge tés ide jé re
is, zár ja be gon do san az aj tó kat, az ab la ko kat és a ga -
rázst!

• Ne le gyen kulcs a láb tör lõ alatt! Ne te gyen tar ta lék kul -
csot ön ál tal biz ton sá gos nak vélt más hely re - ab lak pár -
kány ra, vi rág cse rép be stb. - sem, mert a be tö rõk,
eze ket a he lye ket mind is me rik, és meg ta lál ják a kul -
csot.

• Ha es te el megy, hagy jon ég ve né hány lám pát a la kás -
ban! Szak üz le tek ben kap ha tó olyan kap cso ló óra,
amely a be ál lí tott idõ sze rint le- és fel kap csol ja a lám -
pá kat, azt a lát sza tot kelt ve, hogy van ott hon va la ki. A
vil lany óra szek rény le gyen biz ton sá gos he lyen! Ha a
há zon, la ká son kí vül van, a be tö rõ le tud ja kap csol ni a
vi lá gí tást, ki tud ja ik tat ni az elekt ro ni kus ri asz tó rend -
szert.

• A ház szám jól lát ha tó he lyen le gyen! Ha baj van, meg -
könnyí ti az in téz ke dõ ha tó sá gok vagy a fel ügye le ti jár -
õr szol gá lat mun ká ját.

• He lyez zék el az épü le ten jól lát ha tó he lyen a vé dett sé -
gé re fi gyel mez te tõ táb lát, ez már ön ma gá ban is al kal -
mas le het a be tö ré sek meg elõ zé sé re.

• A kert ben ha gyott szer szá mok, gé pek, já té kok, a
könnyen moz gat ha tó ker ti bú to rok vonz zák a be sur ra -
nó tol va jo kat. Rak ja el õket! A lét ra se ma rad jon elöl,
mert se gít het a be tö rõ nek.

• Sû rû nö vény zet ve szi kö rül a há zat, nem lát ha tó tõ le a
be já rat? Rit kít sa meg annyi ra, hogy az ut cá ról lát ni le -
hes sen a be já ra ti aj tót, ne dol goz has sa nak nyu god tan
a be tö rõk! A ga rázs aj ta ját tart sa nap köz ben is zár va,
kint rõl ne lás sák, mit tart ben ne. 

• Az elekt ro ni kus vé del mi
rend szert úgy épít tes se
ki, hogy éj sza ka véd je a
ga rázst és a ház azon
ré sze it is, ahol nem tar -
tóz ko dik sen ki.

• Ké szít sen ér té ke i rõl
zseb lel tárt, há zi lel tárt,
amely ben sze re pel ér té -
ke i nek meg ne ve zé se,
gyá ri szá ma, is mer te tõ
je gyei és fo tó ja! Jó meg -
ol dás le het, ha vi de o fel -
vé te len is rög zí ti
ér té ke it.

Je gyez zék meg!!! A be tö -
rõk nem men nek nyá ri
sza bad ság ra!!
Bûn és bal eset men tes
szép nya rat kí vá nok!

-An tal Irén rendõr al ez re des-

Kék hírek

SZEREZZEN
JOGOSÍTVÁNYT!

HORVÁTH BÉLA 
szak ok ta tó 

fo lya ma to san szer vez
sze mély gép ko csi, 
mo tor ve ze tõ kép zõ 

tan fo lya mot
FEGYVERNEKEN

az Or czy A. Ált. Is ko la és
Szak is ko lá ban 

(volt tûz ol tó szer tár).

RÉSZLETFIZETÉSRE
VAN LEHETÕSÉG!

Tel.: 06-30/273-3507
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Az el múlt idõ szak ban egye sü le tünk na gyon sok és vál to -
za tos prog ra mo kat szer ve zett. Min den év ben ren de zünk
hor gász ve tél ke dõt gye rek tag ja ink szá má ra. Er re most jú -
ni us ele jén ke rült sor. Fel hí vá sunk ra 18 ver seny zõ és 6 kí -
sé rõ je lent meg. A ve tél ke dõ for má ja hor gász TOTÓ volt,
ami nek a se gít sé gé vel szá mot ad hat tak hor gász is me re -
tek bõl, a ti lal mi idõk rõl, a mé ret kor lá to zás ról. A gye re kek
na gyon szé pen fel ké szül tek és aláb bi ered mé nyek szü let -
tek:
 1. Gúth Nor bert
 2. Csõke At ti la
 3. Pálfi Ta más
 4.  Mé szá ros  Má tyás
 5. Gúth Pé ter
 6. Naszek Ist ván

A nyer te sek ér té kes dí ja zás ban ré sze sül tek, hor gász or -
só, hor gász bot hor gász zsi nór volt a leg job bak ju tal ma.
Amíg a zsû ri dol go zott, üdí tõ vel és sü te ménnyel ven dé -
gel tük meg a ver seny zõ in ket, amit jó ízû en fo gyasz tot tak
el. Örü lünk, hogy hoz zá já rul tunk ah hoz, hogy a gye re kek
hasz no san tölt sék el a sza bad ide jük egy ré szét. 
Jú ni us vé gén, az elõ zõ évek hez ha son ló an, részt vet tünk
a köz sé günk ál tal ren de zett Vi rág zó Ti sza nap ján. A
szom bat es ti csó na kok vi rá gos fel vo nu lá sán az egye sü le -
tünk 5 csó nak ja  fák lyák kal meg vi lá gít va vo nult vé gig a
Holt Ti sza 1-es sza ka szán a nagy kö rûi híd tól a fut ball pá -
lyá ig. Az ese ményt még ér de ke seb bé tet te Temesváriné
Bozsó Ág nes ének lé se. A Ti sza par ton nagy tet szés sel
fo gad ta a né pes kö zön ség a be ér ke zõ ket.
Saj nos az esõ mi att a va sár na pi prog ra mok el ma rad tak,
így a ha lász lé fõ zés is, de jö võ re pó tol ni fog juk és ak kor
sze re tet tel vár juk azo kat akik szá mí tot tak az egye sü let
meg ven dé ge lé sé re.
Be ér ke zés
Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind azok nak, akik 
se gí tet tek az ab ban, hogy részt tud tunk ven ni a jól meg -
ren de zett fa lu na pon.
Né hány szó ban a  te le pí té sek rõl sze ret nék be szá mol ni.
Jú li us ban  a Fegyverneki Víz mû 37 má zsa 4 kg ho rog ra
érett pon tyot te le pí tett a fegyverneki holt ágak ba a Ha lá -
sza ti Terv sze rint. Hor gá sza ti ti la lom nem lett el ren del ve,
mert a ha lat fo lya ma to san több nap ra el oszt va en ged ték a 
víz be. Au gusz tus ban to vább fo lyik a te le pí tés. 
Hor gá szok ké ré sé re és a Ha lá sza ti Hasz no sí tó val egyez -
tet ve jö võ év jú li u sá ban ki mon dott tör pe har csa fo gó ver -
senyt fo gunk ren dez ni tag ja ink ré szé re a fegyverneki 2-es 
holt ágon. Ez zel is sze ret nénk hoz zá já rul ni a tör pe har csa
szá má nak csök ken té sé hez.
Tá jé koz ta tom tag ja in kat, hogy az õszi hor gász ver se nyün -
ket ok tó ber ele jén fog juk meg ren dez ni a 2-es Ti sza sza -

ka szon. A ta va lyi tól el té rõ en nem nemeshalfogó, ha nem
vegyeshalfogó ver seny lesz. A rész le tek rõl min den en ge -
déllyel ren del ke zõ hor gá szun kat le vél ben fo gunk ér te sí -
te ni.
Az el kö vet ke zõ idõ re jó hor gá sza tot és jó fo gást kí vá nok
min den hor gász tár sam nak.
Móra-Napi hor gász ver seny
A Móra-Napok ke re té ben hor gász egye sü le tünk hor gász -
ver senyt ren de zett az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la di ák jai ré szé re. A ver senyt min den tag in téz -
mény ben meg hir det tük. Szin tén a ver seny pá lyán ren dez -
tük meg. A hor gá szok  vé gig ül ték a víz par tot a ma lom tól a 
ket tes-hár mas hí dig, olyan sok gye re ket von zott a ren dez -
vény, al só ta go za tos tól kö zép is ko lá sig egy aránt. Min den
olyan ta nu ló részt ve he tett a ver se nyen, aki ren del ke zett
er re a te rü let re szó ló hor gász en ge déllyel, nem szá mí tott,
hogy hol vál tot ta azt. 
A ver seny zõ kön és a ren de zõ kön kí vül szü lõk is ér dek lõd -
tek a ren dez vény iránt, és az in téz mény ve ze tõ, Amb rus
Dé nes is meg tisz telt ben nün ket je len lé té vel.
Amb rus Dé nes igaz ga tó meg szem lé li a ver senyt.
Szép ered mé nyek szü let tek, a leg több gye rek nek si ke rült
ha lat fog nia, de aki nek nem, az sem unat ko zott. Jó le ve -
gõn, szó ra ko zás sal töl töt te a dél elõtt jét.
A gyõz te sek lis tá ja:
 1.Far kas At ti la
 2.Csõke Zol tán
 3.Lip csei Ger gõ
 4.Mé szá ros Má tyás
 5.Csõke At ti la
 6.Domány Ist ván

Az el sõ há rom he lye zett ér met és hor gász fel sze re lést ka -
pott aján dék ba. Az el sõt a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
Tag in téz mény, az utób bit a Fegyverneki Hor gász Egye -
sü let aján lot ta fel. A töb bi he lye zett ju tal ma ka ba la volt,
amit a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény Szü lõi 
Mun ka kö zös sé gé tõl és Di ák Ön kor mány za tá tól kap tunk,
va la mint üdí tõ vel és édes ség gel is tá mo gat ták a ren dez -
vényt. 
Min den tá mo ga tó nak kö szö ne tet mon dok a se gít sé gért.
Kü lön kö szö nöm a Pol gár mes te ri Hi va tal nak, hogy a ver -
seny pá lyát rend be tet te, a me zõ õrök nek és a hal õr nek,
hogy se gí tet tek a le bo nyo lí tás ban.
Ter ve ink sze rint sze ret nénk eb bõl a kö zös hor gász ver -
seny bõl ha gyo mányt te rem te ni, lát va egy részt a gye re kek 
nagy ér dek lõ dé sét, más részt az egye sü le tünk azon van,
hogy mi nél több prog ra mot ren dez zünk en nek a kor osz -
tály nak, hogy a gye re kek a sza bad ide jü ket hasz no san
tölt sék fel ügye let mel lett .

-Tukarcs Istvánné Elnök-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei
14. oldal Fegyverneki Hírmondó 2009. augusztus 14.



A 2009. évi Vi rág zó Ti sza Na pi ren dez vény so ro zat ke re -
té ben is mét meg ren de zés re ke rült, az im már ha gyo má -
nyos sá vált gyer mek lab da rú gó tor na. A vi szony lag ké sõi
idõ pont el le né re min den év ben nõ a tor nán részt ve võ lur -
kók szá ma. Két év vel ez elõtt és ta valy két kor osz tály ban
nyolc, ill. tíz csa pat tal, míg az idén már há rom kor cso port -
ban, 14 gár dá val si ke rült le bo nyo lí ta ni a sze zon zá ró tor -
nát.  Sze ren csé re az idõ já rás is ke gye i be fo gad ta a tor na
részt ve võ it, ill. az Õket el kí sért szü lõ ket és szur ko ló kat. 

A leg ki seb bek nél (U7 - 2002/2003-ban szü le tet tek) a
Szol no ki-MÁV FC „A” és „B” kép zett já té ko sok ból ál ló, tu -
da tos já té kot ját szó csa pa ta  ki emel ke dett a me zõny bõl,
de a Szandai Focisuli, il let ve a Pol gár Ist ván edzet te, még
az út ele jén já ró ha zai csa pat sem val lott szé gyent. A
MÁV fi a tal ja i nak kü lön ver seny fu tá sát vé gül is a „B” csa -
pat nyer te az „A” csa pat elõtt, har ma dik he lyen a
Szandaiak, míg a ne gye dik he lyen a rend kí vül lel kes, de a 
tor na vé gé re na gyon el fá ra dó fegyverneki pa lán ták zár tak 
- akik so ra i ban fel tûnt egy na gyon te het sé ges le ány zó is,
Papp Ré ka sze mé lyé ben. A kor osz tály ban ki osz tott két
kü lön díj is Var ga Lász ló (Szol no ki MÁV FC) fi ai ér de mel -
ték ki; Kurdics Le ven te lett a gól ki rály, míg Ko vács Mi lán a
tor na leg jobb já té ko sá nak já ró pla ket tet ve het te át.

A 2000-2001-es szü le té sû U9-es kor osz tály ban ki éle zett
ver sen gés ala kult ki, ame lyet rend kí vül sok szur ko ló kö -
ve tett a pá lya mel lõl. Az elõ ze tes vá ra ko zá sok sze rint a
két szol no ki (Szanda, MÁV FC) és a Törökszentmiklós
csa pa tai szá mí tot tak a tor na esé lye se i nek, azon ban Ba -
logh Ga bi (Fegy ver nek) gyer kõ cei ez zel mit sem fog lal -
koz tak, hi szen ala po san meg lep ték el len fe le i ket. Az
egész tor nán rend kí vül lel kes és szer ve zett já té kot mu tat -
tak, ami hez nagy ban hoz zá já rult Beni re mek ka pus tel je -
sít mé nye is. Vé gül a tor nát há rom gyõ ze lem mel és egy
dön tet len nel a - Szecsei Jó zsi ke ze nyo mát igen erõ tel je -
sen ma gán vi se lõ - Mik ló si ak nyer ték, a Fegyvernekiek
elõtt - akik szin tén ve ret le nül (!) zár ták a tor nát. A bronz ér -
met a Szol no ki-MÁV FC csa pa ta sze rez te meg - akik csak 
egy más el le ni ered ménnyel szo rul tak a ha za i ak mö gé. A
ne gye dik és ötö dik hely sor sá ról a gól arány dön tött a
Tiszaburaiak ja vá ra, a Szandaiakkal szem ben. Az U9-es
tor na szín vo na lá ról min dent el mond, hogy tíz mér kõ zés -
bõl csak egyet len zá rult gól nél kül, négy dön tet len és
négy, egy vagy két gó los kü lönb sé gû gyõ ze lem szü le tett.
A mér kõ zé se ket szép szám mal kö ve tõ né zõk – mér kõ zé -
sek ide jén a já ték tér kör nyé ke egy fel boly dult méh kas ra
ha son lí tott – na gyon sok ügyes cse me tét lát hat tak, akik
kö zül az aláb bi ak kü lön dí jak kal let tek ju tal maz va: Boj tok
Ba lázs (Törökszentmiklós) a gól ki rály nak, Fe hér Já nos
(Tiszabura) a leg jobb me zõny já té kos nak, míg Papp Ben -
já min (Fegy ver nek) a leg jobb ka pus nak já ró kü lön dí jat ve -
het te át a Pol gár mes ter Úr tól.

Az 1998. ja nu ár 1. után szü le tett U11-es kor osz tály ban
egy ér tel mû en a Kemecsi Lász ló edzet te, már több nagy
tor nán – így kül föld ön is - ered mé nye sen sze re pelt kar ca -
gi le gény ség szá mí tott a tor na fa vo rit já nak. Akik eh hez
mél tó an, gyors, sok passzos já té kot játsz va, szebb nél
szebb gó lo kat lõt tek - az el sõ két mér kõ zés után hat pont -
tal és 10-1-es gól aránnyal áll tak. A ha za i ak is igye kez tek
fel nõ ni ri vá li suk hoz, ha bár a kez de ti lám pa láz mi att ez ki -
csit ne he zen ment, de két for du ló után õk is hat pont tal áll -
tak, 9-3-as gól aránnyal. Ek kor kö vet ke zett a Fegy ver nek
– Kar cag össze csa pás, ami a vá ra ko zá sok nak meg fe le lõ -
en a tor na gyõ ze lem rõl hi va tott dön te ni. A mér kõ zé sen ha -
tal mas küz de lem ala kult aki, amely so rán – ha né mi
sze ren csé vel is – de a ha za i ak ke re ked tek felül 2-1 arány -
ban, a két meg ha tá ro zó já té ko su kat nél kü lö zõ Kar ca gi a -
kon. A hát ra lé võ egy-egy mér kõ zé sét a Kar cag és a
Fegy ver nek is meg nyer te, míg a Tiszaburaiak utol só két
össze csa pá su kat si ke ren meg vív va a do bo gó har ma dik
fo ká ra áll hat tak fel.  A mind össze egy 1999-es szü le té sû
lab da rú gót fel vo nul ta tó - a csa pat töb bi tag ja 2000-ben és
2001-ben (!) szü let tek – Var ga ta nít vá nyok is nagy sze rû
tel je sít ményt nyúj tot tak, csak úgy, mint a kis új szál lá si csa -
pat. A tor na vé gé re az aláb bi sor rend ala kult ki: Fegy ver -
nek, Kar cag, Tiszabura, Kis új szál lás, Szol no ki-MÁV FC
„2000”. A kor osz tály ban az aláb bi kü lön dí ja sok let tek
meg ju tal maz va: a tor na gól ki rá lya Ko vács Flávió (Kar -
cag), a tor na leg jobb me zõny já té ko sa Fá bi án Dá ni el
(Fegy ver nek) és tor na leg jobb ka pu sa Réz mû ves Pat rik
(Kis új szál lás).

A tor na re mél he tõ leg jól szol gál ta az if jú lab da rú gók fel ké -
szü lé sét, ill. elõ se gí tet te új, vagy már meg lé võ ba rát sá gok 
és sport kap cso la tok ki ala ku lá sát és erõ sí té sét. A ren de zõ 
Fegy ver nek KSE bí zik ben ne, hogy a tor nán sze re pelt
csa pa tok jö võ re új ra vissza tér nek, ill. újabb csa pa tok
meg hí vá sá val év rõl-év re ran go sabb tor nát si ke rül szer -
vez ni, ami jól szol gál ja az után pót lás ne ve lés cél ja it. A
ren de zõk sze ret né nek kö szö ne tet mon da ni min den sze -
mély nek, akik köz vet ve, vagy köz vet le nül se gí tet ték az
ese mény le bo nyo lí tá sát, ill. kü lön kö szö ne tet sze ret nénk
mon da ni ZÚZÓNAK, aki ugyan já ték ve ze tõi te vé keny sé -
gé vel nem ara tott osz tat lan el is me rést, de el sõ szó ra, tíz
perc alatt a szer ve zõk ren del ke zé sé re állt. 

Vé gül, de nem utol só sor ban meg kell em lí te ni a tor nán
részt ve võ já té ko sok nak azon ígé re tét, ame lyet a ku pa zá -
rá sa ként Fegy ver nek pol gár mes ter ének, Huber Fe renc -
nek tet tek - amit re mél he tõ leg mi nél töb ben meg is
tar ta nak - és nem szok nak rá a do hány zás ra!  

-Náhóczki Sán dor-
-utánpótlás edzõ-

Utánpótlás labdarúgó torna
2009. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó 15. oldal



Kis fe szült sé gû vil la mos ve ze té kek
biz ton sá gi öve ze té be esõ fák gallya zá sa, ki vá gá sa

Tá jé koz tat juk az in gat lan tu laj do no so kat, hogy az E.ON
Ti szán tú li Áram há ló za ti Zrt. – biz ton sá gi öve zet be esõ fák 
el tá vo lí tá sá val kap cso lat ban - az aláb bi tar tal mú, tá jé koz -
ta tó le ve let küld te az Ön kor mány zat nak:

"Tisz telt Ügy fe lünk!
Az E.ON Ti szán tú li
Áram há ló za ti Zrt.
(Deb re cen, Kos suth u. 
41.) fel ké ri az el lá tá si

te rü le tén lé võ in gat lan tu laj do nost és ke ze lõt az in gat la -
nán lé võ kis fe szült sé gû vil la mos ve ze ték biz ton sá gi öve -
ze té ben, a ve ze té ket ve szé lye sen meg kö ze lí tõ fák
gallya zá sá ra, el tá vo lí tá sá ra.
Je len fel hí vást a vil la mos ener gi á ról szó ló 2007. évi
LXXXVI. Tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 122/2004. (X.15.) 
GKM ren de let 14.§ 2-es be kez dés j. pont ja alap ján
tesszük, mely ér tel mé ben:
14.§ (2) A biz ton sá gi öve zet ben
j.) csak olyan gyü mölcs- vagy egyéb fa te le pít he tõ, il let ve
ak kor hagy ha tó meg, ha vég le ge sen ki fej lett ál la po tá ban
fa vagy nö vény zet ese té ben kis fe szült ség nél 1,25 mé ter -
nél, job ban an nak leg ked ve zõt le nebb hely ze té ben sem
kö ze lí ti meg az áram ve ze tõt.
A biz ton sá gi öve zet kör nye ze té ben lé võ fák, bok rok ága it
az in gat lan tu laj do no sa (ke ze lõ je) kö te les rend sze re sen
el tá vo lí ta ni, ha azok a sza bad ve ze ték biz ton sá gi öve zet
ha tá rát el érik. Amennyi ben a ve ze ték biz ton sá gi öve zet -
ben az in gat lan tu laj do no sa ele get kí ván ten ni fel ké ré -
sünk nek, il let ve jog sza bá lyi kö te le zett sé gé nek és a

gallya zást, fa ki vá gást sa ját ma ga el vég zi, kér jük hogy a
mun ka meg kez dé se elõtt 30 nap pal, fe szült ség men te sí -
tés cél já ból szí ves ked jen ér te sí te ni az E.ON Ti szán tú li
Áram há ló za ti Zrt. Szol no ki Ré gió köz pont ját. Az áram szol -
gál ta tó a ve ze ték fe szült ség men te sí té sé rõl, szük ség ese -
tén hely szí ni szak fel ügye let biz to sí tá sá ról sa ját költ sé gén
gon dos ko dik.
Fel hív juk a tu laj do no sok (ke ze lõk) fi gyel mét, hogy a fe -
szült ség men te sí tés el ma ra dá sa mi att be kö vet ke zett bal -
ese te kért, ká ro kért fe le lõs sé get nem vál la lunk!
Amennyi ben az in gat lan tu laj do no sa (ke ze lõ je) a fel hí vás
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 mun ka nap után nem je len ti
be, hogy a gallya zást el vég zi, a 16. mun ka nap tól az E.ON
ti szán tú li Áram há ló za ti Zrt. A rész vény tár sa ság gal szer -
zõ dé ses jog vi szony ban ál ló vál lal ko zó kez di meg a nö -
vény zet el tá vo lí tá sát. Ezen mun ká la tok csak a biz ton sá gi
öve zet nagy sá gát ve szik fi gye lem be a ker té sze ti nö vény -
vé del mi és esz té ti kai ér de ke ket nem. A ki ter melt fa anyag -
gal az in gat lan tu laj do no sa (ke ze lõ je) sza ba don ren del-
kezik.
A fent hi vat ko zott jog sza bály ok biz to sít ják azt a jo got,
hogy a há ló za ti en ge dé lyes (áram szol gál ta tó) a ve ze ték
men tén lé võ, biz ton sá gi öve ze tet sér tõ fá kat el tá vo lít hat -
ja. A mun kák el vég zé sét az in gat lan tu laj do nos (ke ze lõ)
tûr ni kö te les, amennyi ben az áram szol gál ta tó, tu laj do nos -
hoz in té zett fel ké ré se ered mény te len ma radt.

Üd vöz let tel:

-Polgármesteri Hi va tal-

Villamosvezetékek alatti fák gallyazása

Rö vi de sen kez de tét ve szi a 2009-2010-es Jász Nagy kun
Szol nok me gyei lab da rú gó baj nok ság. Csa pa tunk eb ben
az év ben is az el sõ osz tály ban sze re pel.  

A gár da két új já té kos sal bõ vült. Tóth Zol tán ne ve is me rõ -
sen cseng het a szur ko lók fü lé ben, ugyan is Zo li már ját -
szott Fegyverneken. A má sik ér ke zõ Szil ágyi Ta más aki
Kunszentmártonból iga zolt köz sé günk be. Ve lük min den -
kép pen erõ söd het a csa pat. 

Csõke Im re tá vo zott egye sü le tünk tõl, õ Ör mé nye sen foly -
tat ja. Náhóczki Sán dor pe dig be fe jez te ak tív pá lya fu tá sát. 
Ed di gi já té kát meg kö szön ve to váb bi sok si kert kí vá nunk
ne ki. Ter mé sze te sen után pót lás edzõ ként to vább ra is ma -
rad az egye sü let nél.

A rö vid felkészülési idõ szak ban több edzõ mér kõ zést is
játszott a csa pat. Ered mé nyek:
• KESE-Fegyvernek: 1-2
• Fegyvernek-Törökszentmiklós: 3-3
• Törökszentmilkós-Fegyvernek: 2-4
• Fegyvernek-KESE: 3-4

1. for du ló  Au gusz tus 15. 1700

Kar cag - Fegy ver nek

2. for du ló Au gusz tus 22. 1700

Fegy ver nek - Kun he gyes

3. for du ló Au gusz tus 30. 1700

Kis új szál lás - Fegy ver nek

4. for du ló Szep tem ber 5. 1630

Fegy ver nek - Csépa

5. for du ló Szep tem ber 12. 1630

Újszász - Fegy ver nek

6. for du ló Szep tem ber 19. 1600

Fegy ver nek - Ti sza fü red

7. for du ló Szep tem ber 27. 1530

Jászfényszaru - Fegy ver nek

8. for du ló Ok tó ber 3. 1500

Fegy ver nek  - Nagyiván

9. for du ló Ok tó ber 11. 1500

Jász apá ti - Fegy ver nek

10. for du ló Ok tó ber 17. 1400

Fegy ver nek - Abádszalók

11. for du ló Ok tó ber 24. 1330

Túrkeve - Fegy ver nek

12. for du ló Ok tó ber 31. 1330

Fegy ver nek - Kunszentmárton

13. for du ló No vem ber 7. 1300

Me zõ túr - Fegy ver nek

14. for du ló No vem ber 15. 1300

Jászladány - Fegy ver nek

15. for du ló No vem ber 21. 1300

Fegy ver nek - Besenyszög

16. for du ló No vem ber 28. 1300

Jánoshida - Fegy ver nek

17. for du ló De cem ber 5. 1300

Fegy ver nek - Jászárokszállás

Az If jú sá gi mér kõ zé sek a fel nõtt ta lál ko zók elõtt két órá val 
ke rül nek meg ren de zés re.

Ma gyar Ku pa me gyei se lej te zõ 1. for du ló:

Kõtelek-Fegyvernek: 2-4  
-Faragó Zsolt-

Fegyvernek KSE õszi sorsolása
16. oldal Fegyverneki Hírmondó 2009. augusztus 14.

Vincze Lász ló
Ré gió köz pont ve ze tõ

Ju hász Kár oly
Re gi o ná lis há ló za ti te rü le ti

re fe rens"



Em lé ke zés

Gál Ist ván 
ha lá lá nak 43. év for du ló já ra,

Gál Istvánné szül.: Mol nár Ilo na
 ha lá lá nak 5. év for du ló já ra

„Édes apánk, édes anyánk a te me tõ be nyug szik. 
Fá jó szív vel a vi rá got a sír juk hoz visszük.
Nincs már szü lõnk, aki hez for dul hat nánk,

akik vi gasz ta lást ne künk meg ad nák.
Em lék szünk, míg él te tek, mi ak kor vol tunk bol do gok.

Drá ga szü le ink! Hi á nyoz tok ne künk,
mind örök ké ér te tek fáj sze re tõ szí vünk!”

Em lé ke zik rá juk sze re tõ csa lád ja.

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

Mendler And rás
temetésén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

 ko szo rút he lyez tek, gyá szunk ban osz toz tak.

Kö szö net az ÁFÉSZ dol go zó i nak.
Kü lön kö szö ne tün ket fe jez zük ki
Dr. Tóth Sa rol ta há zi or vos nak és
Ke le men Csabáné asszisz tens nek

ál do zat kész mun ká ju kért.

A Gyá szo ló Csa lád

Buk ta Já nos
ha lá lá nak 1 éves év for du ló já ra

„Pi henj csen de sen a csil la gok közt,
hol nincs már több fáj da lom,

de szí vünk ben itt le szel,
míg élünk a vi lá gon.”

Sze re tõ fe le sé ge és csa lád ja.

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik sze re tett férj és apa

Nagy Sán dor
temetésén részt vet tek,
sír já ra vi rá got hoz tak,

meg je le né sük kel rész vé tet nyil vá ní tot tak.

Sze re tõ em lé ke szí vünk ben örök ké él. 

A Gyá szo ló Csa lád

Em lé ke zés
Iványi György

halálának 2. év for du ló já ra

„Nem si mo gat ke zed, nem mo so lyog ar cod, 

Hi á ba szó lí tunk, han god már nem hall juk.

Egy jaj szó nem sok, annyit sem mond tál,

Csak el men tél hir te len a ha lál hosszú út ján.”

Sze re tõ fe le sé ge, lá nya, ve je.

Fá jó szív vel em lé ke zünk

Basticz Jó zsef
79. szü le té sé nek és 

ha lá lá nak 1. éves év for du ló ja
al kal má ból.

Fe le sé ge, fia, lá nya és uno ká ja. 

2009. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó 17. oldal

Em lé ke im közt el me rül ve,
Bo lyon gok az ut cák kö zött.
„Fegy ver nek” ez az a hely,
Hol az éle tem el kez dõ dött.

Itt vol tam kis gyer mek,
Bo lon dos és bo hó,
Szõ ke ha jú, pi ciny kis lány,
Ki min dig jó volt és szó fo ga dó.

A ház kö rül so kat ját szot tunk,
A zöld fü ves pá zsi ton.
Az egész csa lád együtt pi hent,
Szom ba ton és va sár na pon.

De azu tán jött az is ko la,
Az évek egy re csak tel tek.
S a pi ci lány ká ból las san,
Fel nõt té vált a gyer mek.

Az évek mú lá sá val,
„e” hely tõl tá vo lod tam én is.
Mi vel dol goz nom kel lett,
A vá ros ban élek most,
Mint sok-sok em ber,
Kit a sors er re kény sze rít.

Meg szok tam a vá ros
Lár más za jos hang ját,
A ro ha nó em be re ket,
A zsú folt mun kát.

De ha né ha ha za me gyek,
Meg-meg dob ban a szí vem.
Mint tá vo li gyer me két,
Úgy vár vissza en gem.

Ba rát ként kö szön te nek,
A fák s a bok rok,
A há zak ka pu já ban ál ló,
Idõs mo soly gós ar cok.

A ré gi szép em lé kek,
Új ból vissza tér nek.
Vol tak kö zöt tük jók és rosszak is,
Ahogy hoz ta az élet.

Ta lán majd egy szer, évek mú lá sá val,
Én is vissza té rek,
Lesz majd egy kis há zi kóm,
Ahol majd el élek.
És a sok kí ván csi gyer mek nek,
Az éle tem rõl me sé lek.

Vi o la Károlyné
Pus kás Ka ta lin

Ott hon



Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la ér te sí ti a la kos sá got, hogy az Ebek ve szett ség el le ni kö te le zõ ol tá sa
2009. év ben nagy köz sé günk ben az aláb bi he lyen és idõ ben tör té nik:

Volt pi ac tér (Do bó tér) szep tem ber 07-én (hét fõ) 8–12 órá ig
Volt pi ac tér (Do bó tér) szep tem ber 08-án (kedd) 14-18 órá ig
Hu nya di út- Or go na út sa rok szep tem ber 09-én (szer da) 8-12 órá ig
Szapárfalu Klub könyv tár ud va rán szep tem ber 10-én (csü tör tök) 8-12 órá ig
Szapárfalu Klub könyv tár ud va rán szep tem ber 11-én (pén tek) 14-18 órá ig
Dó zsa Gy. út – Liszt F. út sa rok szep tem ber 14-én (hét fõ) 8-12 órá ig
Marx K. út – Dam ja nich út sa rok szep tem ber 15-én (kedd) 8-12 órá ig

Pót ol tás
Volt pi ac tér (Do bó tér) szep tem ber 23-án (szer da) 8 - 12 órá ig

Eboltás

A 20/2001. (III.09.) FVM. ren de let alap ján min den 3 hó na -
pos nál idõ sebb ebet a tu laj do nos kö te les be ol tat ni.

Az eb tu laj do no sa a fent meg je lölt idõ ben ve szett ség el le -
ni vé dõ ol tás ra az ebét kö te les ki ve zet ni és az eboltási iga -
zol ványt ma gá val hoz ni.

A je len le gi jog sza bá lyi ren del ke zés sze rint a kö te le zõ vé -
dõ ol tás ban nem ré sze sü lõ ebe ket a tu laj do nos költ sé gén
ki kell ir ta ni, va la mint a be nem ol tott ebek tu laj do no sa el -
len sza bály sér té si el já rást kell le foly tat ni . A sza bály sér té -
si összeg akár az 50.000 Ft-ot is el ér he ti. 

-Polgármesteri Hi va tal-

Tá jé koz ta tom az eb tu laj do no so kat hogy a ka ma rai aján -
lás alap ján ol tás dí já nak mér té ke: 2700.- Ft/ eb, ami
ma gá ba fog lal ja az ol tó anyag árát és az ol tás dí ját is.

A 81/2002. (IX.04.) szá mú FVM. ren de le te alap ján ve -
szett ség el le ni vé dõ ol tás sal egyidõben, 2003. év tõl kez -
dõ dõ en, kö te le zõ az ebek szé les spekt ru mú fé reg haj tó
szer rel va ló ke ze lé se is.

A fé reg te le ní tõ gyógy szer a hely szí nen meg vá sá rol ha tó,
amely nek ára az eb sú lyá tól füg gõ en, 10 kg-on ként 100.- 
Ft, il let ve re cept alap ján ki vált ha tó.

-Dr. Var ga Mi hály-
-hatósági ál lat or vos-

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy a te le pü lé si szi lárd hul -
la dék- gaz dál ko dás ról szó ló 10/2003. (III.6.) sz.  ön kor -
mány za ti ren de let alap ján a lom ta la ní tás ra 2009.
au gusz tus 25. nap já tól au gusz tus 28. nap já ig ke rül sor,
az aláb bi fel osz tás ban.
I. kör zet. 2009. au gusz tus 25. (kedd)
II. kör zet 2009. au gusz tus 26. (szer da)
III. kör zet 2009. au gusz tus 27. (csü tör tök)
IV. kör zet 2009. au gusz tus 28. (pén tek)

A kör ze tek meg egyez nek a rend sze re sen vég zett sze -
mét szál lí tás nál meg ál la pí tott kör ze tek kel.

A lom ta la ní tás kö ré be tar to zó hul la dék: az al kal mi lag
kép zõ dött vagy fel hal mo zó dott te le pü lé si szi lárd hul la -
dék, amely mé re te, mennyi sé ge, össze té te le mi att nem
he lyez he tõ el a rend sze res el szál lí tás ra al kal ma zott
gyûjtõedényzetben és nem mi nõ sül ve szé lyes hul la dék -
nak. (pl. bú tor) 

A zsák ban ki he lye zett hul la dé kok kö zül csak a sze mét -
szál lí tás nál rend sze re sí tett - zöld szí nû - zsá kok ban ki he -
lye zett hul la dék ke rül el szál lí tás ra!

Nem he lyez he tõ ki a ház tar tá si hul la dék va la mint a fel hal -
mo zó dott épí té si és me zõ gaz da sá gi hul la dék!

Az el szál lí tan dó hul la dé kot úgy kell el he lyez ni a köz te rü -
le ten, hogy az a jár mû és gya lo gos for gal mat ne aka dá -
lyoz za, zöld te rü le tet, nö vény ze tet ne ká ro sít sa, és ne
jár jon bal eset vagy kár oko zás ve szé lyé vel.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Lomtalanítás

Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy 2009. jú li us 1-tõl a
te le pü lé si szi lárd hul la dék köz szol gál ta tás dí ja emel ke -
dik. 120 L-es tar tály ese tén 351,- Ft/hét Áfá val (4.729,-
Ft/ne gyed év), 240 L-es tar tály ese tén 702,- Ft/hét Áfá val
(9.458,- Ft/ne gyed év), 1100 L-es tar tály ese tén 3218,-
Ft/hét Áfá val (43.372,- Ft/ne gyed év) lesz. Az ön kor mány -
za ti díj eme lés, ill. a szin tén jú li us 1-tõl ér vény be lé põ
áfaemelés az ok tó be ri szám lá zás ban je le nik meg elõ -
ször.

-Polgármesteri Hi va tal-

Díjemelés

Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy 2009. au gusz tus
20-a és 21-e he lyett, a III. és IV. kör ze tek ben – az az ahol
csü tör tö ki és pén te ki na po kon van a sze mét szál lí tás
2009. au gusz tus 24-én hét fõn szál lít ják el a kom mu ná lis
hul la dé kot.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Fi gye lem!

A Ven del na pi Bú csú és bú csú vá sár idõ pont ja 2008. ok -
tó ber 18. Szent Ven del ün ne pe ok tó ber 20-a (hét fõ), hoz -
zá a leg kö ze leb bi va sár nap 18-a.

A bú csú mi se min den év ben 11 óra kor szokot kez dõd ni, a
vá sár egész nap vár ja a lá to ga tó kat. 

-Tûhegyi Ju li an na-

Bú csú és vá sár

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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné kör jegy zõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ

Fõ szer kesz tõ: Bérczesi Má ria

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

ISSN 2060-4203
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A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 

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

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

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

Nyom dai elõ ál lí tás: KIS-ÚJ-LAP KFT. 

5310 Kis új szál lás Mun kácsy út 8.

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 tõ Fegy ver nek Nagy köz ség

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

A Pol gár mes te ri Hi va tal 2009. au gusz tus 29-én zár va
tart.

Ügyfélfogadási szünet

18. oldal Fegyverneki Hírmondó 2009. augusztus 14.


