
1. Mi ért kell ki épí te ni a szenny víz há ló za tot?
• A köz sé günk ben kö rül be lül 2400 la kott in gat lan

szenny víz el ve ze té se nincs meg old va. A je len le gi rend -
szer ben a ke let ke zett szenny víz nek mint egy 10%-át
szál lít ják el ár tal mat la ní tás ra, ez ál tal éven te kb.
200.000 m3  (200 mil lió li ter) szenny víz a köz ség alatt
ma rad, ká ro sít va a kör nye ze tet és az ivó víz bá zist, je -
len tõ sen nö vel ve a ta laj víz mennyi sé gét is amely nek
együt te sen sú lyos kö vet kez mé nyei le het nek a jö võ ben.

• Mo dern éle tünk ben szá mos vegy szert, ké mi ai ve gyü le -
tet, mo só sze re ket, me zõ gaz da sá gi per me te zõ sze re -
ket hasz ná lunk. Ezek bõl az anya gok ból olyan
ve gyü le tek, ne héz fé mek ke rül nek az ivó víz bá zi sunk -
ba, ame lyek nek egy bi zo nyos fo kú kon cent rált sá ga az
ivó vi zet em be ri fo gyasz tás ra al kal mat lan ná te szi. 

• A ve gyi anya gok kö zül a nit rát, de kü lö nö sen a nitrit az
amely, szin te min den tí pu sú mo só szer ben, me zõ gaz -
da sá gi mû trá gyák ban és nö vény vé dõ sze rek ben meg -
ta lál ha tó. A nit rát nak olyan élet ta ni ha tá sa van a
szer ve zet re, hogy a vér ben nem hagy ja szál lí ta ni az
oxi gént, meg kö ti azt. A nit rá tos víz a kis gyer me kek szá -
má ra fo ko zot tan ve szé lyes, mert un. „kék ha lált” okoz.
Azon ban ha 1 li ter víz 50 mil li gramm nál több nit rá tot tar -
tal maz, az már a fel nõt tek egész sé gé re is ár tal mas. A
nit rát a ter mé szet ben 90-120 év alatt bom lik le, va gyis
ha nem ár tal mat la nít juk, egy idõ után olyan mér ték ben
kon cent rá ló dik az ivó víz ben, hogy az iha tat lan ná vá lik.
A na gyobb mennyi sé gû flu or a fo gak el szí ne zõ dé sét,
eset leg fog szu va so dást okoz nak, a jód hi ány tól goly vát
kap hat nak az em be rek. Elõ for dul hat még a fe ká li á val
va ló fer tõ zés, ilyen ese tek ben a kólibaktérium okoz ta
has me nés sel, kell szá mol nunk.

A fen ti pél dák jól mu tat ják, hogy mo dern éle tünk höz hoz -
zá kell ren del ni a mo dern kör nye ze tet, mert en nek el ma -
ra dá sa ese tén ma gunk szá má ra tesszük azt
lak ha tat lan ná.
2. A szenny víz há ló zat épí té sé nek, bõ ví té sé nek ter ve:
Az ön kor mány zat a pro jekt ke re té ben az uni ós ala pú
KEOP pá lyá zat (Kör nye zet Ener ge ti kai Ope ra tív Prog -
ram) pénz alap já ra pá lyá zik a meg va ló sí tás ér de ké ben.
• A pá lyá za tot 2011. szep tem be rig be kell nyúj ta ni.
• Meg épül nek a ge rinc ve ze té kek, a szük sé ges köz te rü -

le ti át eme lõk, nyo más fo ko zók és mint egy 2400 há zi be -
kö tés va ló sul meg mind azok kal a mû tár gyak kal,
ame lyek ah hoz szük sé ge sek, hogy az in gat la nok ból a
szenny vi zet ár tal mat la ní tás ra a tisz tí tó ba szál lít sák.
Ez zel kö zel 95 szá za lé kos „le fe dett sé get” le het el ér ni.

• Az in gat la nok nál te lek ha tá ron be lül egy mé ter re ki épül
a fo ga dó csonk, tisz tí tó idom mal, vagy ak ná val.

Te lek ha tá ron be lül a rá csat la ko zás ki épí té sé nek költ sé ge 
az in gat lan tu laj do nost ter he li. 
3. Mi ért kell lét re hoz ni a ví zi köz mû-tár su la tot?
A szenny víz há ló zat épí té se, bõ ví té se az egyik leg költ sé -
ge sebb köz mû be ru há zás. Az ön kor mány zat csak ko moly
tá mo ga tás sal tud ja ezt meg ol da ni. A KEOP ala pú tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sá nak, a tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá -
sá nak fel té te le, hogy hi telt ér dem lõ en bizonyítsuk és
bemutassuk az ön erõt. Csak ab ban az eset ben fo gad ják
el a pá lyá za tun kat, ha meg fe le lünk a fel té te lek nek. Az ön -

kor mány zat az ön erõt csak az érin tett in gat lan tu laj do no -
sok be vo ná sá val (ma gán sze mé lyek, jo gi sze mé lyek, gaz -
da sá gi tár sa sá gok, ön kor mány za ti tu laj do nú in gat la nok,
stb.), a ví zi köz mû-tár su lat meg szer ve zé sé vel  tud ja hi telt
ér dem lõ en biz to sí ta ni.
4. Mely in gat la no kat érin ti a be ru há zás?

Min den olyan bel te rü le ti, önál ló hely raj zi szám mal ren del -
ke zõ in gat lan, la kás, csa lá di ház érin tett a be ru há zás ban,
ahol ed dig még nem épült ki a szenny víz csa tor na, il let ve
ame lyek a víz jo gi en ge dé lyes ter vek ben sze re pel nek.
5. Kik a tár su lat ér de kelt jei, ki lép het be a tár su lat ba, ki 
fi zet he ti meg az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lást?
Az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lást meg fi zet he ti a tu laj do nos
és az in gat lant egyéb jog cí men hasz ná ló: a tu laj do nos -
társ, a nagy ko rú gyer mek, mint csa lád tag, ha szon él ve zõ,
bér lõ, al bér lõ, az az az in gat lant az elõb bi jog cí me ken
hasz ná lók le het nek a tár su lat tag jai. Azon ban a hasz ná -
lók kö zül egy fõ nek kell vál lal nia az ér de kelt sé gi hoz zá já -
ru lás meg fi ze té sét ak kor is, ha az in gat lan nak több
tu laj do no sa van.
Ha va la ki nek több in gat lan ja van, több in gat lan egy ség gel
kell be lép nie a tár su lat ba.

Csat la koz zon a szenny víz há ló zat meg épí té sé hez!

                    Fegyverneki                   

  Hírmondó  
Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 2. szám   2011. április 18.

M E G H Í V Ó !
TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

Meg hív juk Önt az aláb bi idõ pont ban és hely szí nen 
tar tan dó

LAKOSSÁGI FÓRUMOKRA

1. 2011. má jus 3-án 1700-kor a Fegyverneki
Mû ve lõ dé si Ház ban (Fel sza ba du lás u. 184.)

2. 2011. má jus 3-án 1700-kor Fegy ver nek
Szapárfalu Klub könyv tár

(A köz meg hall ga tás hely szí nén)

3. 2011. má jus 4-én 1700-kor Fegy ver nek
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la

(Fel sza ba du lás u. 31.)

Té má ja: A Te le pü lé sün ket érin tõ szenny víz be ru há -
zás sal és a ví zi köz mû-tár su lat szer ve zé sé vel kap -

cso la tos kér dé sek meg be szé lé se.

A TÁRSULAT SZERVEZÉSÉT ÉS A
LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRI SZERZÕDÉSEK

MEGKÖTÉSÉT A FÓRUMON ELKEZDJÜK,
EZÉRT KÉRJÜK, HOGY HOZZÁK

MAGUKKAL
A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYUKAT,

LAKCÍMKÁRTYÁJUKAT ÉS
AZ ADÓKÁRTYÁJUKAT.

A té ma fon tos sá ga mi att kér jük mi nél na gyobb
szá mú meg je le né sü ket.

Ta tár Lász ló
Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te re



6. Mi kor le het a tár su la tot meg ala kí ta ni?
A tár su lat ala ku ló köz gyû lés ét ak kor le het össze hív ni, ha
az ér de kelt sé gi te rü le ten lé võ ér de kel tek leg alább két har -
ma da po zi tív szán dék nyi lat ko za tot ad. 
A Tár su lat ala ku ló köz gyû lé sén az ér de kel tek mi ni mum
két har ma dos je len lét ét kell biz to sí ta ni. 
Ez a lét szám je len lét csak meg ha tal ma zot ta kon ke resz tül
biz to sít ha tó, (egy meg ha tal ma zott a vo nat ko zó tör vény
sze rint ma xi mum 100 in gat lan tu laj do nost kép vi sel het) az
56/2011. (IV.6.) szá mú ha tá ro zat 5. pont ja alap ján a Szer -
ve zõ és Elõ ké szí tõ Bi zott ság tag jai (el nö ke: Ta tár Lász ló
pol gár mes ter, tag jai: kép vi se lõ-tes tü let és 20 fõ ut ca bi zal -
mi) egy ben a meg ha tal ma zot ti stá tust vál la ló in gat lan tu -
laj do no sok. A Szer ve zõ és Elõ ké szí tõ Bi zott ság, il let ve a
meg ha tal ma zot tak a Tár su lat ne vé ben kö te le zett sé get
nem vál lal hat nak, jo go kat nem sze rez het nek, fel ada tuk
csak a tár su lat meg szer ve zé sé nek, meg ala kí tá sá nak se -
gí té se, mun ká juk az ala ku ló köz gyû lé sig tart. 
A tár su lat leg fõbb szer ve a köz gyû lés.
Az ope ra tív irá nyí tó tes tü let az in té zõ bi zott ság, amely a
na pi fel ada to kat lát ja el, mi ni mum egy el nök bõl, il let ve két
tag ból áll. Az in té zõ bi zott ság el nö ke (a tár su lat el nö ke) ál -
ta lá ban egye dül jegy zi a cé get.
Az el len õr zõ bi zott ság el sõ sor ban a gaz dál ko dás kont rol -
ját lát ja el, mi ni mum egy el nök bõl és két tag ból áll.
7. Mi tör té nik azok kal az in gat lan tu laj do no sok kal, akik 
nem lép nek be a tár su lat ba?
A vo nat ko zó víz gaz dál ko dá si tör vény a több ség-ki sebb -
ség el vé re épül, az az, ha meg van a két har ma dos több sé -
gi aka rat, akik be lép tek a tár su lat ba ala pí tó ta gok lesz nek, 
míg a töb bi ek a tár su lat „kény szer tag já vá” vál nak. 
8. Az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás meg fi ze té sé rõl:
A tár su lat szer ve zé se kor az ér de kel tek nek nyi lat koz ni
kell, hogy a hoz zá já ru lást meg fi ze tik és ar ról is hogy azt
mi lyen for má ban teszik meg.
A Fegy ver nek Nagyközség Ön kor mány zat ke res te azt a
le he tõ sé get, hogy a hoz zá já ru lás meg fi ze té se a tu laj do -
no sok nak a le he tõ leg ki sebb ter het je lent se, ezért a hoz -
zá já ru lás csök ken té se ér de ké ben min den ki ré szé re
ja va sol juk a la kás ta ka rék pénz tá ri-szer zõ dé sen ke resz tül
tör té nõ fi ze tést, amely ál la mi tá mo ga tást és rész let fi ze té si 
le he tõ- séget biz to sít.
La kás-ta ka rék pénz tár lé nye ge:
• la kás cé lú be ru há zás (szenny víz köz mû épí tés) ér de ké -

ben ön ként vál lalt be tét fi ze tés
• az éves be fi ze tés után az ál lam 30% vissza nem té rí -

ten dõ tá mo ga tást nyújt
• a ha vi be fi ze tés a fu tam idõ alatt vál to zat lan
• nincs fel sõ kor ha tár (ha lál ese tén az örö kös örök li, a

ne vé re át ír ják)
• nincs jö ve de lem hez köt ve
• egy la kás-ta ka rék pénz tá ri szer zõ dé sen ke resz tül több

in gat lan (max. 8 ing.) hoz zá já ru lá sa fi zet he tõ meg
Az Ön kor mány zat tes tü le te és a Szer ve zõ és Elõ ké szí tõ
Bi zott ság, az „ér de kelt sé gi hoz zá já ru lást” (a be ru há zá si
fõ összeg, a vár ha tó for rás hi ány és az ér de kelt in gat la nok
ará nyát fi gye lem be vé ve) 197.500 Ft-ban ha tá roz ta meg
és an nak meg fi ze té sét az aláb bi mó do kon ja va sol ja tel je -
sí te ni:
a.) Az 56/2011. (IV.6.) szá mú ön kor mány za ti ha tá ro zat

alap ján a Fundamenta-Lakáskassza La kás-ta ka rék -
pénz tá ri meg ta ka rí tás igény be vé te lé vel:

Ha vi be fi ze tés a la kás-ta ka rék pénz tár ba:
Szám la nyi tá si díj: (Az el sõ szám lá val kell meg fi zet ni
68. hó)  3.900 Ft
Gya ko ri ság sze rin ti fi ze ten dõ be té ti díj, ha vi:
2.145 Ft/67 hó, összes:  143.715 Ft
Ha vi szám la ve ze té si díj: 150 Ft/67 hó= 10.050 Ft
Összes be fi ze tés: 157.665 Ft
Ál la mi tá mo ga tás + be té ti ka mat (33%): 53.785 Ft
Meg ta ka rí tá si összeg: 197.500 Ft
A fi ze tés le het sé ges át uta lás sal, il let ve csek ken. Csek -
ken tör té nõ fi ze tés ese tén 200 Ft tranz ak ci ós dí jat
(csekk dí jat) plusz ban kell meg fi zet ni. A fen ti összeg
meg fi ze té sén túl az ér de kel tek nek egyéb köz te le zett -
sé ge nincs.

b.) Elõ zõ leg meg kö tött (2006-2007) és szer zõ dés sze rû en 
fi ze tett Fundamenta LTP en ged mé nye zé sé vel.

c.) Fo lya ma tos rész let fi ze tés vál la lá sá val:
Eb ben az eset ben a tény le ge sen meg fi ze ten dõ összes
költ ség leg fel jebb a kö vet ke zõ:
Ha vi be fi ze tés a Tár su lat szám lá já ra:
2.905,-Ft/ 68 hó= 197.540 Ft

d.) Egy összeg ben (az egy össze gû be fi ze té sek kel kap -
cso la tos rész le tes tá jé koz ta tó a lap al ján): 197.500 Ft
mely nek meg fi ze té se a be ru há zás kez de te elõtt vá lik
ese dé kes sé a Tár su lat ál tal ké sõbb jel zett idõ ben, mó -
don és szám la szám ra.
A fen ti ek fon tos sá gá ra va ló te kin tet tel kér jük a la kos sá -
got, mi nél na gyobb lét szám ban je len je nek meg a la -
kos sá gi fó ru mo kon. 

A dön tés egyé ni, a si ker kö zös, szá mí tunk min den
érin tett tu laj do nos po zi tív tá mo ga tá sá ra. 

-Ta tár Lász ló,  Fegyvernek Nagy köz ség Pol gár mes te re-
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le té nek a
20/2011. (IV.7.) szá mú ren de let tel mó do sí tott, A köz mû -
fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló 4/2006
(II.1.) sz. ren de le te alap ján a szenny víz el ve ze tésre és
szenny víz tisz tí tó be ru há zás ra a Pol gár mes te ri Hi va tal ál -
tal meg nyi tott önál ló el kü lö ní tett szám lá ra egy összeg ben 
be fi ze tett hoz zá já ru lá so kat, 2011. áp ri lis 19. és 2011. áp -
ri lis 29. között vissza fi ze ti a tény le ges ka mat tal nö velt ér -
ték ben az aláb bi ak sze rint:

La kos sá gi be fi ze tés Vissza fi ze ten dõ összeg

90.000 Ft 115.700 Ft

93.000 Ft 116.100 Ft

96.000 Ft 116.600 Ft

99.000 Ft 116.700 Ft

102.000 Ft 116.800 Ft

105.000 Ft 116.800 Ft

108.000 Ft 116.700 Ft

114.000 Ft 119.600 Ft

117.000 Ft 118.800 Ft

Kö zü le ti be fi ze tés Vissza fi ze ten dõ összeg

108.000 Ft 140.400 Ft

111.600 Ft 139.600 Ft

Az érin tet tek nek a Hi va tal kü lön ér te sí tést kül dött.

-Tatár Lász ló,  Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te re-

Tájékoztatás az egyösszegû
befizetések visszafizetésérõl



A Kép vi se lõ tes tü let ülé sén ho zott fon to sabb dön té sek rõl
tá jé koz tat juk a la ko so kat:

FEBRUÁR 24. so ros ülés
• A Kép vi se lõ tes tü let meg ha tá roz ta a tan kö te les ta nu lók

ál ta lá nos is ko lá ba tör té nõ be íra tá sá nak idõ pont ját,
2011. már ci us 1-tõl 2011. már ci us 25-ig. 

• Mó do sí tot ta a Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko -
dá si In téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát.

• Jó vá hagy ta a Fegyverneki Rend õr õrs ön ad mi niszt rá tor 
kö zös fog lal koz ta tá sá ról szó ló Együtt mû kö dé si Meg ál -
la po dást. (Tiszabõ, Ör mé nyes, Kuncsorba,
Tiszagyenda, Tiszaroff)

• Kö te le zett sé get vál lalt a 2011. évi is ko la tej prog ram
elõ fi nan szí ro zá sá ra, az ál ta lá nos is ko lás gyer me kek is -
ko la tej el lá tá sá ra 2011. már ci us 1-tõl 2011. de cem ber
31-ig.

• A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let ré szé re nyúj tott 600 e
Ft kö te le zett ség vál la lást 492 eFt-ra mó do sí tot ta, a Vi -
rág zó Ti sza Nap ja meg ren de zés re adott 800 eFt tá mo -
ga tást 108 eFt-tal meg nö vel te.

• A Kép vi se lõ tes tü let ki nyil vá ní tot ta, hogy for rás hi á nyá -
ban 2011. év ben a Ma já list nem kí ván ja meg ren dez ni,
il let ve a Vi rág zó Ti sza Nap ját és a VIII. Or szá gos
Diák-Gulyásfesztivált együtt ren de zi, amely re 900
eFt-ot le het fel hasz nál ni.

• A Kép vi se lõ tes tü let el ren del te Fegy ver nek köz igaz ga -
tá si te rü le tén a köz vi lá gí tá si lám pa test ál lo mány kor -
sze rû sí té sét, a fej lesz tés sel kap cso la tos el já rás
elõ ké szí té sét. 

• Kö te le zett sé get vál lalt Stefán And rás Fegyverneki Víz -
mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény in téz mény ve -
ze tõ he lyet te sí té sé nek te me té sé vel kap cso la tos
költ sé gek re. 

• Meg vá sá rol ja Daj ka Lász ló, Daj ka Dó ra és Daj ka Mó ni -
ka Nadap, Ha la dás u. 64. sz. alat ti la ko sok tól sze mé -
lyen ként tu laj do nu kat ké pe zõ 259 m2 nagy sá gú, 0,90
AK ér té kû szán tó mû ve lé si ágú in gat lant 10.000,- Ft/AK 
áron, sze mé lyen ként 9.000,- Ft-ért, össze sen 27.000,-
Ft-ért. 

• For rás hi á nyá ban nem vá sá rol ja meg Ba logh Zsu zsan -
na Száz ha lom bat ta, Bé ke út 11. IV/2. sz. alat ti la kos tól
a Fegy ver nek, Elõ re út 12. sz. alat ti in gat lant. 

• A Kép vi se lõ tes tü let el fo gad ta Bu rai Ig nác és fe le sé ge
tu laj do nát ké pe zõ Fegy ver nek, Zrí nyi út 1. sz. alat ti in -
gat lan in gye nes fel aján lá sát. 

• Meg vá sá rol ja Bí ró Tí mea és gyer me kei Mo son ma gya -
ró vár Szent Ist ván kir. út 43. sz. alat ti la ko sok tól a
fegyverneki 245 hrsz-ú in gat lan meg osz tá sa után ki ala -
ku ló 245/2 hrsz-ú 56 m2 nagy sá gú te rü le tet 60.000,-
Ft-ért, mely összeg bõl 22.000,- Ft ke rül ki uta lás ra, a
fenn ma ra dó 38.000,- Ft-ból az el adók kom mu ná lis adó
hát ra lé ka lesz ki egyen lít ve.

MÁRCIUS 3. rend kí vü li ülés
• Mó do sí tot ta a fo lyó szám la hi tel igény be vé tel rõl szó ló

ha tá ro za tot.

MÁRCIUS 10. rend kí vü li ülés 
• A Kép vi se lõ tes tü let egyet ér tett a „Te le pü lé si Kör nye -

ze tért” cím re pá lyá zat be nyúj tá sá val.

MÁRCIUS 22. rend kí vü li ülés 
• Mó do sí tot ta az Or vo si Ren de lõ és a Pol gár mes te ri Hi -

va tal kö zöt ti mun ka meg osz tás és fe le lõs ség vál la lás
rend jé rõl szó ló ha tá ro za tot.

• Mó do sí tot ta a Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko -
dá si In téz mény és a Pol gár mes te ri Hi va tal kö zöt ti mun -

ka meg osz tás és fe le lõs ség vál la lá si rend jé rõl szó ló ha -
tá ro za tot. 

MÁRCIUS 31. so ros ülés
• A Kép vi se lõ tes tü let el fo gad ta a Fegyverneki Rend õr õrs 

2010. évi te vé keny sé gé rõl ké szült be szá mo lót.
• Dön tött a „Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány”

és a „Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz -
ton sá gos Éle té ért Ala pít vány” Ala pí tó Ok ira tá nak mó -
do sí tá sá ról.

• Dön tött a vis maior pá lyá zat be nyúj tá sá ról. 
• Egyet ér tett az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz -

mény Dó zsa Gy. út 2. sz. altti épü le té nek, va la mint a
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény Tor na ter -
mé nek fel újí tá sá val kap cso la tos pá lyá zat be nyúj tá sá -
val. 

Mó do sí tot ta:
• az Ön kor mány zat 2010. évi költ ség ve té sé rõl szó ló

5/2010.(II.26.) sz. ren de le tet,
• a he lyi ipar ûzé si adó ról szó ló 21/1998.(X.2.) sz. ren de -

le tet,
• a me zõ õri szol gá lat lét re ho zá sá ról szó ló

17/1998.(IX.4.) sz. ren de le tet,
• a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ról szó ló

16/1995.(VI.22.) sz. ren de le tet,
• a he lyi köz ok ta tá si fel ada tok ról és az ön kor mány zat

fenn tar tá sá ban lé võ ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé -
vel össze füg gõ kér dé sek rõl szó ló 3/2000.(II.24.) sz.
ren de le tet,

• a szo ci á lis el lá tás ról szó ló 7/1996.(IV.5.) sz. ren de le tet,
• a köz mû fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló

4/2006.(II.1.) sz. ren de le tet, 
• a he lyi sport ról szó ló 28/2002.(IX.5.) sz. ren de le tet.

Meg al kot ta:
• az Ön kor mány zat 2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló

11/2011.(III.1.) sz. ren de le tet.
• Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le té nek

2011-2014. évi Gaz da sá gi Prog ram ját.

A képviselõ-testület hírei
2011. április 18. Fegyverneki Hírmondó 3. oldal

SZEREZZEN
JOGOSÍTVÁNYT!

HORVÁTH BÉLA
szak ok ta tó

Sze mély gép ko csi-
mo tor ve ze tõ 

tan fo lya mot in dít

2011. áp ri lis 29-én
17 óra kor

FEGYVERNEKEN

Az Or czy An na Ál ta lá nos
Is ko la, 

Szak is ko la és
EPSZ épü le té ben

(volt tûz ol tó szer tár)

Ked vez mé nyes
KRESZ ok ta tás!

Rész let fi ze tés re
van le he tõ ség!

Tel: 06-30/273-3507

Var ró nõ ket fel ve szünk! 

Ipa ri gyors gé pen
dol goz ni tu dó,

meg bíz ha tó var ró nõ ket
al kal ma zunk.

Tel: 30/865-9436

2 szo ba, kony ha,
für dõ szo ba, zárt ve ran dás, 

gáz fû té ses ház el adó
kert tel, mel lék épü let tel.

Ér dek lõd ni: Fegy ver nek,
Ver seny út 13.

Te le fon:

06-56/480-469

(min den nap 17 óra után)



Az utób bi idõ ben egy re több la kos sá gi pa nasz ér ke zett a
te le pü lé sen kó bor ló, sza ba don en ge dett, a já ró ke lõ ket ri -
o ga tó ku tyák ra.
Fel hív juk a Tisz telt La kos ság fi gyel mét, hogy ku tya tar tás
mód ját a tör vé nyes ke re te ken be lül az ál lat tar tás ról és az
ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé rõl szó ló 21/2004. (V. 28.)
szá mú he lyi ren de let sza bá lyoz za.
Az aláb bi ak ban a ren de let ku tya tar tás ra vo nat ko zó ré sze -
it eme lem ki min den ki szá má ra ért he tõ for má ban.
1. §. (1)  E ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) Min den olyan ter mé sze tes sze mély re, va la mint szer ve -
zet re, aki, il le tõ leg amely az ál lat tu laj do no sa, to váb bá, aki 
az ál la tot vagy az ál lat ál lo mányt gon doz za, fel ügye li,
(3) A szak ha tó sá gi elõ írá sok, il let ve az ál lat tar tás elõ fel té -
tel ének hi á nyá ban e ren de let elõ írá sa i nak ér vé nye sü lé se
ér de ké ben az el já ró ha tó ság a jog sza bály ok nak meg fe le -
lõ in téz ke dést te het.
2. §. (1) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból ál la tok:
f) kedv te lés bõl tar tott ál lat: ku tya, macs ka, éne kes és
dísz ma dár, ak va risz ti kai dísz hal.
(6) Eb sé tál ta tás: az ál lat nak a köz te rü le ten, pó rá zon,
száj ko sár ral tör té nõ ve ze té se.
(7) Õr zõ-vé dõ és mun ka- eb: az, ame lyet ma gán, vagy
tár sas vál lal ko zás ban foly ta tott õr zõ-vé dõ szol gá lat és
egyéb mun ka vég zés so rán al kal maz nak, il let ve amely nek 
ilyen hasz no sí tá sát az al kal ma zó in téz mény ve ze tõ je iga -
zol ja. 
(8) Vak ve ze tõ eb: az, ame lyet e cél ra spe ci á li san ki ké pez -
tek és Va kok és Gyen gén-lá tók Or szá gos Szö vet sé ge
(Bu da pest, Má jus 1. út 47.) iga zol vánnyal lát el.
(9) Jel zõ eb: a hal lás ká ro sul tak se gít sé gét szol gál ja,
mely nek szük sé ges sé gét szak or vo si    iga zo lás sal kell bi -
zo nyí ta ni.
3. §. (2) Min den ál lat tar tó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy
az ál lat tar tás kö vet kez té ben má sok jo gai sé rel met ne
szen ved je nek.
(3) Szak ha tó sá gi vé le mény alap ján az ál lat tar tás azon a
te rü le ten is el tilt ha tó, il let ve fel té tel hez köt he tõ, ahol e ren -
de let sze rint en ge dély nem szük sé ges, ha az ál lat tar tó a
tar tás fel tét ele it ma ra dék ta la nul nem biz to sít ja.
Kedv te lés bõl tar tott ál la tok tar tá sá nak fel tét elei
10. §. (1) A kö zös hasz ná la tú he lyi sé gek ben (lép csõ ház,
fo lyo só, ud var, stb.) ti los macs kát és egyéb há zi ál la tot tar -
ta ni. 
 (3) Em bert meg mart, meg ha ra pott kedv te lés bõl tar tott ál -
lat tu laj do no sa – va la mint a meg sé rült em ber– ha la dék ta -
la nul kö te les be je len tést ten ni a kör ze ti ál lat or vos nak,
il let ve az ÁNTSZ-nek. A kedv te lés bõl tar tott ál lat meg fi -
gye lé sé vel, ki vizs gá lá sá val kap cso lat ban fel me rült költ -
sé gek a tu laj do nost ter he lik. 
11. §.  (1) A tu laj do nos úgy kö te les ebét tar ta ni, hogy az,
más tes ti ép sé gét, egész sé gét ne ve szé lyez tes se, a
szom szé dos la kók nyu gal mát ne za var ja, s anya gi kárt ne 
okoz zon se sze mély nek, se kö zös ség nek. 
(2) Az ebe ket az ál lat tar tó úgy kö te les tar ta ni – szük ség
ese tén meg köt ve -, hogy azok ne tud ja nak el kó bo rol ni,
köz te rü let re fel ügye let nél kül ki jut ni. 
(3) Ebet az elõ- és ol dal kert ben (köz te rü let fe lõ li ud var -
ban), sza ba don csak ak kor le het tar ta ni, ha az ut ca fron ti
ke rí tés ki ala kí tá sa olyan, hogy az meg aka dá lyoz za az eb
ki nyú lá sát és ki bú já sát, il let ve a köz te rü let fe lõ li be nyú lás
le he tõ sé gét, egyéb eset ben az ebet az elõ- és ol dal kert -
ben meg köt ve vagy spe ci á lis ku tya ket rec ben (boxban)
kell tar ta ni, a fen ti ve szé lyek el ke rü lé sé vel. 
(4) A nagy köz ség bel te rü le ti ré sze in in gat la non ként két
eb – és egy sze ri sza po ru la ta 3 hó na pos ko rig – tart ha tó.

(5) A (4) be kez dés ha tá lya a vak ve ze tõ eb tar tá sá ra nem
vo nat ko zik.
12. §. Az eb te nyész té sé hez az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat (to váb bi ak ban: ÁNTSZ), a Ma -
gyar Eb te nyész tõk Or szá gos Egye sü le té nek, il let ve az Ál -
lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más
hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. 
14. §. (1)18 éven alu li sze mély, tá ma dó ter mé sze tû vagy
egyéb ként ha ra pós ebet nem fel ügyel het.
(1) Ebet sza ba don fut tat ni az If jú sá gi park ban sza bad, ki -
vé ve a kö zös sé gi ren dez vé nyek idõ pont ját (Má jus 1.,Fa -
lu nap, stb. A tá ma dó ter mé sze tû vagy egyéb ként ha ra pós 
eb száj ko sa rát a ku tya fut ta tó he lye ken sem sza bad el tá -
vo lí ta ni.
15. §. (1) Ha az ál lat tar tó nem kí ván ja az ál la tot to vább tar -
ta ni, kö te les an nak meg fe le lõ  el he lye zé sé rõl (el adás,
aján dé ko zás, stb) gon dos kod ni. 
(2) Az ál lat tar tó a tu laj do ná ban, tar tá sá ban lé võ 3 hó na -
pos ebet, va la mint a vál to zá so kat kö te le sek be je len te ni a
Pol gár mes te ri Hi va tal hoz, az ebnyilvántartás ak tu a li zá lá -
sa mi att. 
(3) A nagy köz ség te rü le tén ta lált gaz dát lan, kó bor, il let ve
a köz te rü le ten, sza ba don en ge dett eb- vak ve ze tõ ki vé te -
lé vel– be fo gá sa és el szál lí tá sa Fegy ver nek Nagy köz ség
Pol gár mes te ri Hi va tal fel ada ta. 
(4) A be fo gott ebet tu laj do no sa a tar tá si költ sé gek meg té -
rí té se mel lett 14 na pon be lül ki vál tat hat ja.
(5) A be fo gott és 14 nap után ki nem vál tott ebek kel az ön -
kor mány zat sza ba don ren del ke zik. 
El já rá si, vég re haj tá si sza bá lyok, sza bály sér té si el já rás
19. §.  (1)Ál lat tar tás jog erõs ha tá ro zat tal tör té nõ el til tá sa
ese tén – vég re haj tás út ján – az ál lat el szál lít ha tó, il let ve
szük ség ese tén kény szer ér té ke sí té se is el ren del he tõ. A
fel me rü lõ költ sé gek az ál lat tar tót ter he lik.
(2) Sza bály sér tést kö vet el, és 50.000.- fo rin tig ter je dõ
pénz bí rá ság gal sújt ha tó az, aki a ren de let
 a.) 3. §-ában, 
 b.) 10. §-ában
 c.) 14. §-ában,
 d.) 15. §. (1)-(2) be kez dé sé ben,

(2) A (2) be kez dés ben mag ha tá ro zott sza bály sér tés mi att 
a Pol gár mes te ri Hi va tal er re fel ha tal ma zott ügy in té zõ je,
hely szí ni bír sá got szab hat nak ki, me lyek mér té ke
10.000,- Ft-ig ter jed het. 

-Tatár Lász ló-       -Buzás Istvánné -
-polgármester-            -jegyzõ-

Ebek tartásáról

TÁJÉKOZTATÁS
a pol gár mes ter ügy fél fo ga dá si

rend jé rõl
Ta tár Lász ló pol gár mes ter ha von ta

két al ka lom mal: a hó nap el sõ és har ma dik
szer dá ján 9-12 óra kö zött tart

ügy fél fo ga dást.

Az ügy fél fo ga dás he lye:
Pogármesteri Hi va tal 1. sz aj tó

Más idõ pont ban ügy fe le ket

NEM tud fo gad ni.
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Tisz telt Adó zók!

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy 2011. ja nu ár
01. nap já tól a me zõ õri já ru lék mér té ke az aláb bi ak sze rint
mó do sult:
• hek tár fe let ti föld te rü let ese tén:

–  szán tó, kert, szõ lõ, zöld ség, gyü möl csös (min ta tér):
500,- Ft/ha/év

– gyep, le ge lõ, rét (min ta tér) 50,- Ft/ha/év
– par lag 50,- Ft/ha/év 

• hek tár alat ti föld te rü let ese tén:
– szán tó, kert, szõ lõ, zöld ség, gyü möl csös (min ta tér):

250,- Ft/ha/év
– gyep, le ge lõ, rét (min ta tér) 50,- Ft/ha/év

Amennyi ben az adó zó a 2010. évi mér ték kel szá mí tott já -
ru lék össze gét már meg fi zet te, a szám lá ján túl fi ze tés mu -
tat ko zik. Az adó zó ren del kez het a túl fi ze tés össze gé nek
vissza té rí té sé rõl, vagy más adó nem re va ló át ve ze té sé rõl. 
Ren del ke zés hi á nyá ban az adó ha tó ság az adó zó szám -

lá ján a túl fi ze tést nyil ván tart ja, és amennyi ben nem ren -
del ke zik az adó zó a túl fi ze tés rõl, a ké sõbb ese dé kes me -
zõ õri já ru lék össze gé bõl jó vá írás ra ke rül az összeg.   

A 2011. évi fi ze ten dõ gép jár mû adó meg ál la pí tá sá ról min -
den gép jár mû-tu laj do nos 2011. már ci us hó nap ban ha tá -
ro za tot ka pott, mel lé kel ve a be fi ze tés hez szük sé ges
csek ket is. A gép jár mû adót to vább ra is fél éven ként, két
egyen lõ rész let ben kell meg fi zet ni, 
• az el sõ fél évi adót 2011. áp ri lis 15-ig,
• a má so dik fél éves adót 2011. szep tem ber 15-ig.

Az ön kor mány za ti adó ha tó ság a gép jár mû vek adóz ta tá -
sát to vább ra is a köz pon ti nyil ván tar tás alap ján ál la pít ja
meg, így kér jük Önö ket, hogy a gép jár mû-tu laj do nos sze -
mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zást az el adó és a ve võ is a
vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül je lent se a Tö rök -
szent mik ló si Ok mány iro da (Tö rök szent mik ló si Pol gár -
mes te ri Hi va tal 5200 Törökszentmiklós, Kos suth L. út
135/a. ) fe lé.

-Adóhatóság-

Adózók figyelmébe

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la In for ma ti -
kai inf rast ruk tú rá já nak fej lesz té se  cí mû,
TIOP-1.1.1-07/1- 2008-0269 azo no sí tó szá mú pro jekt
meg va ló sí tá sá ra a köz be szer zés el in dult.

-Köz be szer zé si Bi zott ság-

Infrastruktúra pályázat

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü -
le te 3/2000. (II.24.)sz. ren de let 8.§. 1. be kez dé se alapján
a 2011/2012-es Ne ve lé si év re tör té nõ beíratkozás 2011.
áp ri lis 15-tõl  áp ri lis 30-ig tart.

He lye: Új te le pi  óvo da egy ség (Fel sza ba du lás u. 88.sz.)

Idõ pont ja: 800 – 1500 órá ig

Szük sé ges :  a gyer mek TAJ-kártyája és lak cím kár tyá ja.

-Hillender Györgyné -óvodaigazgató-

Óvodai beíratás
Má tyás tu dó sai me gyei ta nul má nyi ver se nyen jár tunk

2011. feb ru ár 25-én a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag -
in téz mény bõl né gyen vet tünk részt a szol no ki Kõrösi
Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko la és Kons tan tin Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény ál tal ren de zett an gol-né met
ver se nyen, ahol két ka te gó ri á ban le he tett be ne vez ni:
vers mon dás és pró za mon dás. Ezen a ver se nyen La dá -
nyi Éva 8.a, Mé szá ros Vik tó ria 7.b, Tö rök Anett 6.a és Ko -
vács Kar ina 5.b osz tá lyos ta nu lók vet tünk részt.

Más is ko lák ból is ren ge te gen jöt tek és sok gyö nyö rû elõ -
adást hall hat tunk. A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ból Mé -
szá ros Vik tó ria szer zett do bo gós 3. he lyet né met pró za
mon dá sá ért. 

Fel ké szí tõ ta ná rok: Pinczés Vik tó ria és Meszesánné
Zolcsák Éva. Ez úton kö szön jük a le he tõ sé get ne kik, hogy 
részt ve het tünk ezen az iz gal mas meg mé ret te té sen.

-Ko vács Kar ina 5.b osz tá lyos ta nu ló-

Tanulmányi verseny

2 szo bás ház el adó

a Marx Kár oly út 10. szám
alatt.

Irány ár: 7 mil lió Ft.

Ér dek lõd ni:

06-70/450-3551 és

06-30/320-0636

Ház el adó

Fel sza ba du lás út

121. szám alatt.

Irány ár: 3 200 000 Ft

Ér dek lõd ni:

06-70/312-5930 és

06-30/647-7127

Két és fél szo bás,

70 m2-es, gáz fû té ses

csa lá di ház el adó

Fegy ver nek

Tán csics M. út 68. szám

alatt.

Tel: 70/882-0579

Gáz fû té ses,

ker tes ház el adó

Ár vács ka út 12. szám alatt.

Ér dek lõd ni:

Fegy ver nek,

Csil lag út 19/A.

Tel: 06-56/481-827 és
06-30/856-0772
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„Már ci us kü lön év szak, sem mi kö ze a tél hez, ta vasz hoz.
Kü lön vi lá gí tá sa van. Még nincs nö vé nye, csak a hó vi -
rág... A ter mé szet, tit kos mû he lye i ben, még dol go zik új al -
ko tá sa in, nem árul ja el tit ka it, vi lág ra szó ló új don sá ga it. A
dísz le tek még té li ek. Csak a fény más, mely a ko pott dísz -
le tek re hull. Csak szí ne van és il la ta. A té li ru há kat még
nem ta ná csos kám for ba ten ni. A té li sze rel me ket még
nem ta ná csos el fe lej te ni. Min den re szük ség le het
még….Di de reg ve és kí ván csi an ülünk a fény ben, az ég re
né zünk. Nem vá runk sem mi kü lö nö sen jót. De örü lünk,
hogy kez dõ dik.” (Márai Sán dor)

Ta vasz 2011. cí mû ren dez vé nyünk kel az idén hu szon ket -
te dik al ka lom mal örül het tünk kö zö sen a ta vasz kö ze led té -
nek. Mû so runk el sõ fel lé põi, a 7. osz tá lyo sok az
1848-49-es ese mé nyek hõ se i re em lé kez tek. Össze ál lí tá -
suk kal ar ra is fel hív ták mind annyi unk fi gyel mét, mek ko ra
kincs a sza bad ság.

A nép tánc cso port ja ink kö zül el sõ ként a leg ki seb bek mu -
tat koz tak be. A Kis vad vi rág és a Vad vi rág cso port tag jai
mû so ruk ban ma gyar or szá gi né met tán cok ból vi dám gyer -
mek ze né re össze ál lí tott mo tí vum fû zést mu tat tak be. Tán -

cu kat a jó kedv, a vi dám ság és a já té kos ság jel le mez te.
2010. szep tem be ré ben ala kult meg a csak fi úk ból ál ló lel -
kes nép tánc cso port. Te het sé gü ket, rá ter mett sé gü ket "A
rá ba kö zi le gény ava tás" is jól bi zo nyí tot ta. 

A Tücs kök ci te rás cso port tag jai a kis lány ok vi dám ját sza -
do zá sát ele ve ní tet ték meg gyer mek da la ik elõ adá sá val. A
min den gyer mek ál tal is mert Gryllus Vil mos da la i ból
össze ál lí tott vá lo ga tás sal a Ga la go nya ci te ra cso port szó -
ra koz tat ta a hall ga tó sá got. Za va ros a Ti sza vi ze cím mel
nép dal csok rot hall ha tunk Te mes vá ri Dó ra ze ne i leg kép -
zett, ru ti nos elõ adónk tol má cso lá sá ban.

A Candy Girls és a Für ge lá bak cso port tán co sai len dü le -
tes mo dern tán co kat ad tak elõ.

Egyé ni fel lé põk szí ne sí tet ték mû so run kat. Tóth Vik tó ria
elõ adá sá ban egy Pe tõ fi ver set hall gat hat tunk meg az
egyik leg hí re sebb ma gyar be tyár ról, Zöld Mar ci ról. Már -
ton Mar tin a meg úju lás õsi jel ké pé rõl, a cso da szar vas ról
me sélt. A Cso da szar vas tör té net  meg is me ré se ma is va -
ló sá gos cso da erõt ad hat éle tünk em be ri ér te lem mel, ér -
zés sel meg töl té sé hez.

Az ORCZÁCSKA cso port Gaz dag Er zsi: Az égig érõ pa lo -
ta cí mû ver ses me sé jé nek át dol go zá sá val mind annyi un -
kat le nyû gö zött. A friss hang zá sú, di na mi kus, õsi
mo tí vu mo kat gör ge tõ dal la mok a ze ne cso da te võ, va -
rázs la tos ere jét mu tat ták.

Janikovszky Éva: Ki re ütött ez a gye rek? cí mû szín já té kát
a „pOrczy-jó” drá ma cso port nagy si ker rel ad ta elõ. Õszin -
te elõ adá suk ban fon tos he lyet ka pott a ba rát ság, a kö zös -
ség, a já ték, tö ké le tes ké pet fes tet tek ar ról, ahogy a
gyer me kek lát ják a szü le i ket. 

Az est zá ró mû sor szá ma a 13. osz tá lyo sok bé csi ke rin gõ -
je volt. A ta nu lók a sza lag ava tó bál juk ra ké szül tek az zal a
tánc cal, amely mél tó le zá rá sa volt az idei ün nep nek.

-Gyáni Má ria, Len gyel Andrásné-

Tavasz 2011

Hí rek az Orcy tag in téz mény alsótagozatából
2011.02.17 Zrí nyi ma te ma ti ka ver seny Törökszentmiklós 
– Részt vett: 8 ta nu ló; Fel ké szí tõk: Baranyiné Buj do só
Ág nes, Bercsényiné Var ga Er zsé bet Országhné
Herczeg Ka ta lin, Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya
2011.02.19. LOGO Or szá gos Szá mí tás tech ni kai Ta nul -
má nyi Ver seny re gi o ná lis for du ló Kis új szál lás – Részt
vett: 2 ta nu ló Fel ké szí tõk:  Amb rus Dé nes, Baranyiné
Buj do só Ág nes
2011.02.25. Má tyás tu dó sai me gyei ver seny Szol nok–
Részt vett: 8 ta nu ló Fel ké szí tõk: Baranyiné Buj do só Ág -
nes, Bercsényiné Var ga Er zsé bet Országhné Herczeg
Ka ta lin, Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya
2011.02-03. Or szá gos Szá mí tó gé pes Rajz pá lyá zat–
Részt vett: 10 ta nu ló Fel ké szí tõ: Baranyiné Buj do só Ág -
nes
2011.03.25-26. XX. Weöres Sán dor Or szá gos Gyer mek -
szín ját szó Ta lál ko zó Fegy ver nek– Részt vett: 16 ta nu ló
Fel ké szí tõ: Bercsényiné Var ga Er zsé bet
2011.03.14-15.Ta vasz 2011. ren dez vény Fel ké szí tõk:
Baranyiné Buj do só Ág nes, Bercsényiné Var ga Er zsé bet,
Czifra Zsigmondné, Gerõcs Esz ter, Országhné Herczeg
Ka ta lin
2011.03.30. Var ró Dá ni el író-ol va só ta lál ko zó Fegy ver -
nek– Részt vett: 31 ta nu ló Kí sé rõ: Sárándiné Baksay
Zsu zsan na

2011.02.23 Nyílt órák az el sõ osz tá lyok ban az ovi sok nak
és szü le ik nek– Részt vett: 1.a-1.b Osz tály fõ nö kök: Ko -
vács Irén, Szûcs Gyu la Attiláné
Ki emel ke dõ ver seny ered mé nye ink
Logo Or szá gos Szá mí tás tech ni kai Ta nul má nyi Ver seny
Részt ve võk: Már ton Mar tin 4.a, Dobler Bi an ka 4.a, S.
Tóth Dá ni el 5.a
He lye zett: Köpösdi Pat rik Ivó 7.b  me gyei sza ka szán III.
hely
Fel ké szí tõ: Amb rus Dé nes
Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny me gyei for du -
ló ján S. Tóth Dá ni el 5.a III. he lye zést ért el. 
Fel ké szí tõ: Amb rus Esz ter
A Sár ga is ko lá sok már évek óta kép vi se lik is ko lán kat
a Má tyás Tu dó sai me gyei ver se nyen.
Az idén 8 ta nu lót ne vez tünk –há zi ver se nye ink leg jobb ja it 
– a vers és pró za mon dó, a kis ma te ma ti kus és a rajz ver -
se nyek re. A ver seny 2011. feb ru ár 25.-én  a szol no ki
Kõrösi Csoma Ál ta lá nos Is ko lá ban ke rült meg ren de zés -
re.Szép ered mé nyek szü let tek: Már ton Mar tin 4.  b-s ta -
nu ló 6. he lye zett; Girincsi Dá vid 3. b.-s és Tóth Vik tó ria
4.b-s ta nu lók 8. he lye zet tek let tek a vers és pró za mon dó
ver se nyen. Sárándi Tilla 3. b-s ta nu ló raj za 4. he lye zett
lett, s nagy örö münk re Országh  Fan ni 4. b. osz tá lyos ta -
nu ló 2. he lye zést ért el a kis ma te ma ti ku sok ver se nyén.

Ered mé nye ik re büsz kék va gyunk, gra tu lá lunk ne kik és
az õket fel ké szí tõ nevelõknek!

-al só ta go za tos mun ka kö zös ség-

Sárgaságok
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Is ko lánk leg ran go sabb ese mé nyei kö zé tar to zik a szü lõk
és ne ve lõk össze fo gá sá val szer ve zõ dõ Or czy -bál. Az
egyé nek, ci vil szer ve ze tek és ala pít vá nyok je len tõ sé ge,
sú lya az élet kü lön bö zõ te rü le te in egy re in kább meg nõtt.
Nap ja ink ban az ön zet len se gít ség, mely be mi is be kap -
cso lód tunk, ne mes cél. „Egyet len jó tett nek em lé ke job -
ban vi lá gít mi u tá nunk, mint ezer fák lya lo bo gá sa.” Jó kai
Mór örök ér vé nyû gon do la ta ez.

Ren dez vé nyünk szín vo na lát két mû sor szám emel te, me -
lyet kol lé gá ink, Polster Il di kó és Végh Nó ra, va la mint ked -
ves ta nít vá nyunk Te mes vá ri Dó ra adott elõ. 

Kö szö net min den je len lé võ, tá mo ga tó se gít sé gét, akik ré -
sze sei vol tak a bál sikeres le bo nyo lí tá sá nak.

-Szatlóczki Edit, Len gyel Andrásné-

Or czy -bál
Észak-Alföldi Re gi o ná lis Szo ci á lis Szak mai Szak ér -
tõi Mû hely ta lál ko zó Fegyverneken a Csor ba Mik -
ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si köz pont ban

A re gi o ná lis szocális szak mai mû hely 2009. ta va szán jött
lét re a Nem ze ti Csa lád és Szo ci ál po li ti kai In té zet és a
Szol no ki Esély Szo ci á lis Köz ala pít vány ko or di ná lá sá val
az Észak-alfödi ré gi ó ban. A mun ka cso port tag jai a
Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szat-
már-Bereg me gyé ben mû kö dõ szo ci á lis in téz mé nyek,
kis tér sé gi tár su lá sok 3-3 in téz mé nye, me lyek meg hí vá -
sos ala pon ke rül tek ki vá lasz tás ra. Jász-Nagykun-Szol-
nok me gyé bõl a szol no ki, a ti sza fü re di és a tö rök szent -
mik ló si kis tér ség ke rült ki vá lasz tás ra, azon be lül a mi
mikrotársulásunk is meg kap ta ezt a meg tisz te lõ fel ada tot, 
hogy a szak mai mun ka cso port tag ja le gyen. Fel ada tunk,
a szo ci á lis el lá tá sok jog sza bály ter ve ze té nek meg vi ta tá -
sa, ja vas la tok to váb bí tá sa a jog al ko tók fe lé. Más részt
szak mai ta nács ko zá sok, a 3 me gyé ben mû kö dõ szo ci á lis 
in téz mé nyek jog al kal ma zá si prob lé má i nak a meg vi ta tá -
sa, in téz mény lá to ga tá sok, a jó gya kor la tok be mu ta tá sa.
2011. már ci us 16-án in téz mé nyünk adott he lyet a re gi o -
ná lis ta lál ko zó nak, me lyen a mun ka cso port tag ja in kí vül a 
Nem ze ti Csa lád és Szo ci ál po li ti kai In té zet két mun ka tár -
sa, a Re gi o ná lis Mód szer ta ni In téz mény igaz ga tó he lyet -
te se is részt vett. 

A ta nács ko zás mo de rá to ra Dr. Nagyné Var ga Ilo na, az
Esély Szo ci á lis Köz ala pít vány igaz ga tó ja volt. A ta lál ko zó 
cél ja a szo ci á lis jog sza bály ok 2011-es vál to zá sa, azok
gya kor la ti al kal ma zá sa, prob lé mák meg vi ta tá sa, a há zi -
gaz da sze re pét be töl tõ in téz mény be mu ta tá sa. A ven dé -
gek ér dek lõ dés sel hall gat ták Fegy ver nek, Ör mé nyes és
Kuncsorba tör té ne ti be mu ta tá sát, az in téz mény "tör té nel -

mi" át te kin té sét, a tár su lás szak mai mun ká ját. Ki emel ten
ér dek lõd tek az idõ sek klub ja prog ram ja i ról, ren dez vé nye -
i rõl, me lyet fény ké pe ken is be mu tat tunk a ven dé gek nek.
Be jár tuk az I. szá mú Annaházi Idõ sek Klub ját, a Csa lád -
se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá la tot. A mû hely mun kát
meg tisz tel te rész vé te lé vel Ta tár Lász ló, Fegy ver nek pol -
gár mes te re is, aki vel köz vet len be szél ge tés ala kult ki a
te le pü lés rõl. A ven dé ge ket a dol go zók ál tal ké szí tett sü te -
mé nyek kel, ká vé val, üdí tõ vel kí nál tuk. A ta lál ko zó a kö -
zös ebéd el fo gyasz tá sá val foly ta tó dott, me lyet a
Gyermekélelmzési Kony ha ké szí tett el ré szünk re. A mun -
ka cso port tag ja i nak tet szett te le pü lé sünk, in téz mé nyünk
szak mai mun ká ja. Öröm mel tölt el ben nün ket, hogy ré -
sze sei le he tünk a Re gi o ná lis Szak mai Mû hely nek és be -
mu tat hat tuk az in téz mé nye ink ben folyó szakmai munkát.

-Barta Józsefné-
-igazgató-

Találkozó

Az év el sõ ren dez vé nyei a far sang és a nõ nap, mely re lel -
ke sen ké szü lõd nek a klu bok tag jai. A gon do zó nõk min -
den év ben újabb és újabb öt le tek kel ké szül nek, be von va
az idõ se ket is. Szapárfaluban ve tél ked ni sze ret nek egy -
más sal, vic ces és ko moly fel ada to kon gon dol koz nak. Kö -
zö sen fo gyaszt ják el a gon do zó nõk ál tal sü tött
sü te mé nye ket, egy-egy kis itó ká val emel ve a han gu la tot.
Eb ben az év ben ki pró bál hat ták kol lé ga nõnk kel a has tán -
cot is. Nem ma rad hat el a nõ na pi ün nep ség sem, mely re
szin tén iz ga tot tan ké szül nek, fõ leg a fér fi klub tag ok. Han -
gu la tos prog ram mal, nõ ket mél ta tó idé ze tek kel, ta vaszt
jel ké pe zõ bar ká val kö szön töt ték a klub tár sa kat és a gon -
do zó nõ ket. 
Az Új te le pi Idõ sek Klub já ban iga zi far san gi han gu lat vár ta 

a klub ta go kat. A fel dí szí tett te rem ben "la ko da lom ra" ké -
szül tek. Saj nos, az inf lu en za is ven dég nek tár sult, sor ra
dön töt te le láb ról a la ko da lom fõ sze rep lõ it. Sze ren csé re a 
szapárfalui klub se gí tett, így össze jött a nász nép. Töb ben 
öl töz tek jel mez be, akadt pó lyás ba ba, éne kes nõ, és elõ -
ke rült egy "ré szeg" em ber is aki nek sen ki sem tu dott pa -
ran csol ni. Jó ízû en fo gyasz tot ták el a szend vi cse ket és a
gyógy te át a la ko da lom ba hí vott ven dé gek.
Az annaházi klub tag ok sze rep já ték kal far san gol tak, volt
bo szor kány, tûz ol tó, rend õr. A bo szor kány fel gyúj tot ta,
"ál tü zet" csi nált a szép, új klub ban, ki kel lett hív ni a tûz ol -
tó kat, akik tej szín hab bal el ol tot ták a tü zet. Sze ren csé re
ar ra járt egy rend õr és nyom ban le tar tóz tat ta a bo szor -
kányt, így nem esett kár az ott hon ban. Re me kül szó ra -
koz tak az idõ sek, sa ját ké szí té sû sü te ménnyel, te á val,
ká vé val kí nál ták õket a gon do zó nõk. A ren dez vény az
internetrõl hall ga tott nó tá zás sal ért vé get. Így ûz ték el az
idõ sek a te let és kö szön töt ték a ta vaszt az idõ sek klub ja i -
ban.

-Klub ve ze tõk-

Far sang és nõ nap
az idõ sek klub ja i ban
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A fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár ál tal meg ren -
de zett Weöres Sán dor Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zó
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei be mu ta tó ján a
fegyverneki cso por tok az utób bi idõ ben kis szám ban mu -
tat koz tak be.

2011-ben 3 fegyverneki csa pat ne ve zett be a sok je lent -
ke zõ mi att két na pig tar tó be mu ta tóra.

A fel lé pés sor rend jé ben a he lyi sze rep lõk:

Az ORCZÁCSKA cso port
Bercsényiné Var ga Er zsé bet ve ze té -
sé vel Gaz dag Er zsi: Az égig érõ pa -
lo ta cí mû me sé jét dol goz ták fel
Tün dök lés cím mel. A ko re og rá fi át
Végh Nó ra ké szí tet te.

Az elõ adást a Ta vasz 2011. cí mû
elõ adás ré sze ként már lát hat ta a
fegyverneki kö zön ség.

A fe gyel me zett, egy más ra fi gye lõ já -
té kot, a me se va rá zsát így már nem
csak a fegyverneki kö zön ség, ha -
nem a messzi rõl jött gye re kek és fel -

nõt tek is meg cso dál hat ták. A Nap el rab lá sát és
ki sza ba dí tá sát ta vasz elõn a ter mé sze ti né pek sok fé le ha -
gyo má nya is õr zi. 

Az ügyes elõ adást a szak mai zsû ri is jó nak tar tot ta, bronz
mi nõ sí tést ka pott.

A pORCZYjó drá ma cso port Janikovszky Éva: Ki re ütött
ez a gye rek? cí mû írá sa alap ján szü le tett. A cso port ve ze -
tõ Szatlóczki Edit mun ká ját Bercsényiné Var ga Er zsé bet
és Nagy Jánosné se gí tet te.

A ka masz kor lá tás mód ját ér zé kel te tõ elõ adást elõ ször a
szak is ko lá sok sza lag ava tó ján, majd a Ta vasz 2011-es
elõ adá son él vez het ték Fegyverneken.

A nyeg le fi a talt, a ba rá ta i hoz és csa lád já hoz fû zõ dõ vi szo -
nyát be mu ta tó da ra bot a zsû ri arany mi nõ sí tés sel is mer te
el. A sze rep lõ gye re kek: Bartus Bar ba ra, Dikácz Zsa nett,
Girincsi Nor bert , Ken gyel Zsu zsan na Re be ka, Kor pás
Sán dor, Köpösdi Pál, Köpösdi Pat rik Ivó, Nagy Ka ta lin,
Négyesi An to ni et ta, Ollé Zsu zsan na, Turó Ro land.

Az Ör dö gök cso port Ta má si Áron: A sze gény ör dög cí mû
báb já té ká nak fel dol go zá sát mu tat ta be. Át dol goz ta és a
cso por tot irá nyí tot ta Tukarcs Pi ros ka. 

A da ra bot már elõ ad ták a gye re kek 2009. de cem be ré ben
a Mó ra Gá lán. Így õk sem vol tak is me ret le nek a he lyi kö -
zön ség nek. 

A gaz dag és a sze gény, a jó és a go nosz, a sze re lem fi a tal 
és fel nõtt kor ban mind olyan ré te ge a tör té net nek, ame -
lyet meg mu tat tak a né zõk nek a gye re kek. 

Fel sza ba dult já té kuk biz to sí ték ar ra, hogy so kat pro fi tál -
nak a fel ké szü lés bõl, a tör té net fel dol go zá sá ból, a kö zös
mun ká ból. Ezt a pro fi tot –ter mé sze te sen - nem fo rint ban

mé rik, ha nem em ber ség ben, ér te lem ben, bá tor ság ban,
ma ga biz tos ság ban, kö zös sé gi lét ben. Eze ket a tu laj don -
sá go kat fel nõtt kor ban pénz re is vált hat ják a sze rep lõk, de 
sok kal fon to sabb, hogy bol dog, ki egyen sú lyo zott em be -
rek ké vál ja nak.

A gye re ke it el tar ta ni aka ró ör dög tör té ne tét elõ adók já té -
kát bronz mi nõ sí tés sel ér té kel te a zsû ri.

Va la mennyi pro duk ció szó ra koz ta tó, drá ma pe da gó gi ai
szem pont ból is (ho gyan hat a gyer mek fej lõ dé sé re az elõ -
adás, mit je lent szín há zi szem pont ból a da rab fel dol go zá -
sa, mennyi re moz gat ja meg a sze rep lõk és a né zõk
fan tá zi á ját stb) iz gal mas volt. 

Ez úton is gra tu lá lok a fel ké szí tõ ne ve lõk nek, és az elõ adó 
gye re kek nek!

Kö szö nöm a mun ká ju kat és a fenn tar tó ön kor mány zat ok
tá mo ga tá sát.

Be mu tat koz tak szol no ki, nagy kö rûi, kis új szál lá si, kar ca gi, 
tiszabõi, kunhegyesi, tiszaroffi cso por tok. 

Az idén az or szág ha tárt is át lép te a me gyei be mu ta tó.
Rusz Csil la ve ze té sé vel Nagy vá rad ról is ér ke zett egy
csa pat.

Gra tu lá lok a cso por tok nak! 
-Tû he gyi Ju li an na-

Szín ját szó Ta lál ko zó

Feb ru ár ban bõr kép ki ál lí tás -
ra hív tuk a szép iránt ér zé -
keny la ko so kat.

Mol nár Éva bõr ké pei a ter -
mé sze tet és a kép ze le tet
idéz ték meg a lá to ga tók szá -
má ra. A ré gi bõr ka bát szét -
sze dé sé vel, fes té sé vel
kez dõ dõ mû vé szi pá lya fu tás 
szép da rab ja it néz het ték
meg a fegyvernekiek.

A mû vek ben va ló  gyö nyör -
kö dé se köz ben több, ügyes
ke zû he lyi asszony tól hal lot -
tam, hogy meg pró bál koz nak 
ez zel a ke vés bé el ter jedt
tech ni ká val is. Hi szen lát ták, 
hogy aki ért hoz zá, mi lyen

cso dá la tos al ko tá so kat hoz hat lét re.
-Tû he gyi Ju li an na-

Mol nár Éva bõr ké pei
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Domb éb resz tés volt – Szent György nap lesz

A Kál vá ria domb ha tá sa i ról új ra egy re töb bet hal lunk. Leg -
utóbb, már ci us 20-án Domb éb resz tõ me di tá ció volt, leg -
kö ze lebb me di tá ci ót Nagy Gyu la Szent György nap ján,
áp ri lis 24-én 15 órá tól tart a dom bon.

-Tû he gyi Ju li an na-

Dombébresztés

HUROSESZÁVA díj ki osz tó ün nep sé get tar tot tunk im már
har mad szor.

A képen lát ha tó ok le ve le ket a fegyverneki szü le té sû, ma
Túrkevén élõ Hu bai Já nos aján lot ta fel Haász Fe renc em -
lé ké re.

A HUROSESZÁVA Pos ta ga lamb ba rá ti kör egy fan tá zia
név, mely kis csa pa tunk tag jai ve ze ték ne vé nek kez dõ be -
tû i bõl te võ dik össze: Hu bai Já nos, Rózant Ist ván, Se bõk
Gá bor, Szász Já nos, és Var ga Ala jos.

A ván dor ku pát, me lyet Hu bai Já nos aján lott fel, 2010-ben 
Ka to wi cé bõl meg ren de zett ver se nyen le he tett el nyer ni a
leg gyor sabb ga lamb bal. 

Ez év ben (de már 2009-ben is) Var ga Ala jos ma da ra ér -
ke zett el sõ nek. 

Ez úton is gra tu lá lunk.
-Szász Já nos-

Galambász díjkiosztó

2006-ra Fegyverneken az asszo nyok kö zött oly annyi ra
el ter jedt a go be lin hím zés, hogy egy nagy ki ál lí tás ra va ló
anyag gyûlt össze be lõ le.

A mil lió ap ró öl tés sel ké szü lõ ké pek fõ ként a ké szí tõk
vagy is me rõ se ik la ká sa it dí szí tik. A mû vek két hét re át köl -
töz nek a Mû ve lõ dé si Ház kis ter mé be, hogy azok nak is
szép per ce ket okoz za nak, akik nem tagjai a hím zõk csa -
lád já nak.

Na gyon szép al ko tá so kat lát hat a kö zön ség.

Ma gyar or szá gon, a XIX. szá zad ban hó dí tott a go be -
linkészítés mû vé sze te, most újra re ne szán szát éli.

Idén is vár juk azo kat a ki ál lít ha tó, be ke re te zett go be li ne -
ket, ame lyek még nem sze re pel tek ki ál lí tá son.

A mun ká kat má jus 25-én 16 órá ig kell a Mû ve lõ dé si Ház -
ba el jut tat ni. 

A ki ál lí tást jú ni us 1-én 17 óra kor nyit juk meg és jú ni us
15-én 17 órá ig lá to gat ha tó a te rem fog lalt ság sze rint.

Min den hím zõt és ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk!

-Tûhegyi Ju li an na-

Gobelinkiállítás

Meg vál to zik
a mû anyag fla ko nok
gyûj té sé nek mód ja

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy vál to zik a mû -
anyag fla ko nok be gyûj té sé nek mód ja. Az ed di gi
gya kor lat sze rint min den hó nap utol só hét fõ jén az 
in gat lan elé zsák ba ki he lye zett hul la dék össze -
gyûj tés re ke rült, azon ban ez 2011.  május 01.
nap já tól meg szû nik. Kér jük, hogy ezen túl az
össze gyûj tött mû anyag hul la dé kot, a sze lek tív
hul la dék gyûj tõ szi ge te ken er re a cél ra ki je lölt hul -
la dék tá ro ló edényzetbe, vagy an nak te lí tett sé ge
ese tén, az mel lé zsák ba el he lyez ni szí ves ked je -
nek. Az itt el he lye zett mû anyag hul la dék nem a
Kétpói Re gi o ná lis Hul la dék le ra kó ba ha nem to -
vább ra is az új ra hasz no sí tó nak ke rül át adás ra. 

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let
éven te leg alább egy szer meg tart ja
köz gyû lés ét, me lyen át te kin ti az el -
múlt év te vé keny sé gét és a tárgy év
fel ada ta it.
Ilyen kor fo gad ja el a ki emel ten köz -
hasz nú egye sü let a köz hasz nú sá gi
be szá mo ló ját is.
Eb ben az év ben em lé ke ze tes volt a
2011. 04. 08 -i so ros köz gyû lés, hi -
szen Gö rög Gá bor ala pí tó el nök le mon dott, he lyet te új
ve ze tõt vá lasz tott az egye sü let tag sá ga.
Az új el nök Ko vács Pé ter, akit a fegyvernekiek az
Annaházi Tánc cso port ve ze tõ je ként is mer het nek 2008.
no vem be re óta.
A Ti sza Tánc együt tes volt szó ló tán co sa az egye sü let töb -
bi ta go za tá nak cso port ja i val is jó em be ri és mun ka kap -
cso la tot ápol.
A vá lasz tás ban részt ve võ ta gok több sé ge sza va za tá val
azt fe jez te ki, hogy az új el nök mél tó utód ja lesz Gö rög
Gá bor nak.

-Tû he gyi Ju li an na-

Új el nö k a Baldácsy Mû vé sze ti
Egye sü letnél 

2011. április 18. Fegyverneki Hírmondó 9. oldal



A TÁMOP 3.2.4 pá lyá zat ke re té ben le he tõ sé günk
nyílt prog ra mok szer ve zé sé re. 

Feb ru ár 28-án rajz ver senyt ren dez tünk al só ta go -
za tos gye re kek nek. A gye re kek egy far san gi él -
ményt raj zol hat tak le sza ba don vá lasz tott

tech ni ká val. Ezen a ren dez vé nyen nagy volt az ér -
dek lõ dés, kö zel 50 gyer mek jött el. Az el sõ há rom
he lye zett könyv ju ta lom ban ré sze sült.
Már ci us 7-én már a leg ki seb be ket és anyu ká ju kat
vár tuk a könyv tár ba. Ne kik Hodos Szil via nép ze ne -

ta nár tar tott ze nés fog lal ko zást. A gye re kek ér dek -
lõd ve fi gyel ték, ahogy a kü lön bö zõ  hang sze rek 
„meg szó lal tak”. 
Már ci us 24-én volt még egy ren dez vé nyünk – ez
már a pá lyá za ton kí vül. A DOGS ze ne kar ból  már
jól is mert Nagy Já nos be szélt a test kont roll ról, en -
nek kap csán sa ját ta pasz ta la ta i ról.
Már ci us 30-án író-ol va só ta lál ko zót szer vez tünk
szin tén a pá lyá za ton be lül. Var ró Dá ni el  köl tõ,
mû for dí tó volt a ven dé günk. A gye re kek kö ré ben
nagy si ke re volt, sok gye rek el jött és kí ván csis kod -

va tet ték föl kér dé se i ket a köl tõ nek. Na gyon so kat
ne vet tek a fel ol va sott ver sek hal la tán.
Ér de kes volt szá muk ra, hogy ta lál koz hat nak az zal
a sze méllyel, aki az ol va só könyv ük ben sze rep lõ
ver se ket ír ta. Ér de kes volt lát ni, amint sor ról-sor ra 
kö vet ték a vers mon dást az is ko lai ol va só könyv -
ben. A to váb bi ak ban még meg ren de zés re ke rül
egy könyv tár hasz ná la ti ver seny, egy báb szín ház,
csa lá di szom bat, könyv tá ri fog lal ko zás a ta vasz
szép sé gei cím mel, va la mint az Eu ró pai Bi zott ság -
ról egy be szél ge tés. A pon tos idõ pont ok ról ér dek -
lõd je nek a könyv tár ban, fi gyel jék az ak tu á lis
pla ká tot!

-Bognár An na má ria-
-könyvtáros-

Könyv tá ri ese mé nyek – vol tak és lesz nek

A Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram
3.2.3/08/2-2009-0054 es pá lyá za ti prog ram
nagy ban se gí ti az ön kor mány zat kul tu rá lis és szo -
ci á lis te vé keny sé gét.
A pá lyá zat se gít sé gé vel a részt ve võ gye re kek nyi -
tot tab bak le het nek, a te het sé gük ki bon tá sá ban
se gí tünk, így vár ha tó an a mun ka erõ pi a con is job -
ban meg áll ják a he lyü ket.
A fel nõt tek nek szó ló elõ adá sok se gí te nek meg is -
mer ni az ön kor mány za ti in téz mény rend szert, a
ké sõb bi ügy in té zés ben nyúj ta nak se gí tõ ke zet. A
jo gok kal és a kö te le zett sé gek kel is mer ked nek. 
Ezen kí vül lesz nek ál lás ke re sé si tech ni kák kal kap -
cso la tos elõ adá sok.

A le en dõ mun ka vál la lók nak, nyúj ta nak se gít sé get
a kü lön bö zõ moz gás fej lesz tõ fog lal ko zá sok, a ké -
zi mun ka, a jó ga és a kung-fu.
Saj nos, a pá lyá zat se gít sé gé vel mun ka hely nem
te remt he tõ, de a fegyverneki la ko sok kép zés ben
va ló rész vé tel lel a mun ká ért va ló ver sen gés ben
csök kent het nek a hát rá nya i kon.
Azok, aki ket rész le te seb ben ér de kel nek a le he tõ -
sé gek, ké rem, ke res se nek en gem a Mû ve lõ dé si
Ház ban.

-Tû he gyi Ju li an na-

Pá lyá zat a si ke re sebb mun ká ba ál lá sért
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Tisz telt Fegyvernekiek! Ked ves Hor gász tár -
sak!

Az utol só aka dály is el há rult, így mi kor eze -
ket a so ro kat ol vas sák, ol vas sá tok, már le -
zaj lott az I. Profiblinker per ge tõ ku pa,
me lyet a Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász
Egye sü let és a Pergetõmánia Te am kö zö -
sen szer ve zett az Al só ré ti Holt-Ti sza V. szá -

mú tó egy sé gé re. A ver seny idõ köz ben nem zet kö zi vé
duz zadt, mi vel hor vát, ro mán, olasz és szlo vák csa patok
is részt vettek. Kijelenthetem, hogy ilyen nagy hor de re jû
ren dez vény - hor gász ber ke ken be lül - még nem volt szû -
kebb ha zánk ban, Fegyverneken. Re mél jük, sok ide gen -
nel meg is mer tet het jük ér té ke in ket, ez zel hozzájárulva
köz sé günk túrisztikai fej lõ déséhez. 

Tá jé koz ta tom tag sá gun kat, hogy áp ri lis 16-án, nem esik
az esõ sze mét sze dé si ak ci ót tar tunk a Holt-Ti sza part ja in. 

Gyü le ke zõ a fo ci pá lyá nál, az em lí tett na pon reg gel 800

óra kor. Min den ta gun kat vá runk, kesz tyût, zsá kot min -
den ki hoz zon ma gá val.

Fel hí vom a tag ság fi gyel mét, hogy idei el sõ ver se nyün ket
a Szent György na pi ve -
gyes halfo gó ver senyt
Hús vét el sõ nap ján, áp ri lis
24-én tart juk a II. szá mú tó -
egy sé gen. Gyü le ke zõ  a
II-III-as tóegység kö zöt ti
sár híd nál. Ne ve zé si díj
nincs. Sze re tet tel vár juk
tag ja in kat és min den ér -
dek lõ dõt!

-Csík Já nos -
-elnök-

A Sárszögi Holt-Tisza SHE hírei

Ün ne pé lyes díj áta dón vet tünk részt.

A Bu da pest Báb szín ház leg utób bi be mu ta tó ja, a
HAJNALI CSILLAG
PEREMÉN - Mac kó élet és
mac kó álom, kor társ ma gyar 
köl tõk ver se i bõl ké szült. Az
elõ adás hoz or szá gos gye -
rek/vers/pá lyá zat is kap cso -
ló dott.

Az Or czy Tag in téz mény 3.b
osz tá lyá ból 7 ta nu ló ( Göõz
Ba lázs, Má té Mer cé desz,
Ré ti La jos, Sárándi Tilla
Zsu zsan na, Tóth Bar na,
Tóth Nán dor, Tóth Ró bert)
ver se ke rült a zsû ri elé.

A há rom ta gú zsû ri (Er dõs
Vi rág, Lackfi Já nos, Var ró Dá ni el) dön té se alap ján a
sok-sok ki vá ló gye rek vers kö zül az egyik leg ki vá lóbb:

Sárándi Tilla Zsu zsan na: A kí gyók c. ver se Er dõs Vi -
rág-dí jas.

A zsû ri és a Bu da pest Báb szín ház ne vé ben sze re tet tel
gra tu lál nak a dí ja zot tak nak és min den pá lyá zó nak.

2011. feb ru ár 19-én, az ün ne pé lyes díj áta dó ra és az elõ -
adás meg te kin té sé re még né hány osz tály társ, és a vers -
író gye re kek szü lei is el kí sér tek ben nün ket. Fe led he tet len 
él mé nyek ben volt ré szünk. 

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

A kí gyók

A kí gyók kúsz nak–mász nak, és mér get fecs ken dez nek,

Õk tény leg na gyon, de na gyon ve szé lye sek.

Hir te len tá mad nak, ha rap nak, foj ta nak.

Hogy tud nak láb nél kül el tûn ni oly gyor san?

A csör gõ kí gyó a far kát úgy ráz za,

Hogy a far kán a csör gõ jét hasz nál ja.

A kí gyók na gyon szé pek, és nem is nyál ká sok.

Ha jól meg néz zük õket, ked ves ál la tok.

Né ha azért csa la fin ta is tud len ni né hány pél dány.

Ezért néz zed õket hal kan, csend ben, né mán.

Én vi gyá zom ve lük, meg ne mar ja nak,

Mert né ha olya nok, hogy min dent akar nak.

Én már fog tam kí gyót, és nem is olyan rossz,

Bõ rén a szép min ta, ne ag gódj , nem kosz!

Sárándi Tilla Zsu zsan na

Mac kók kal a ke zünk ben

Nép sze rû film slá ge rek, mu si cal rész le tek, sprirituálék
más idõ pont ban

A feb ru á ri Fegyverneki Hír mon dó ban le írt idõ pont he lyett
a Mirella Kó rus és a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kar -
nagy ok Kó ru sa az éven kén ti ta va szi hang ver seny ét eb -
ben az év ben má jus 6-án (pén te ken) 18 órá tól mu tat ja be
a Mû ve lõ dé si Ház ban. 

A ta vasz hoz, a Vi rág va sár nap hoz, a hús vé ti ün nep kör höz 
kap cso ló dó egy há zi da la ik kal már sok éve szó ra koz tat ják
a ze ne ér tõ kö zön sé get. 

Idén (és ter ve ink sze rint min den har ma dik év ben vi lá gi
da lo kat hoz nak Fegyvernekre a kar nagy ok és vi lá gi éne -
ke ket hall ha tunk a Mirella Kó rus tól is.

Ha sze ret ne egy könnyû, de ze ne i leg igé nyes dél utánt,
jöj jön el má jus 6-án (pén te ken)18 órá ra a Mû ve lõ dé si
Ház ba!

-Tû he gyi Ju li an na-

Tavaszi hangverseny

Új épü le tek épí té se,
ré gi épü le tek fel újí tá sa.
Kõ mû ves, bur ko ló és

fes té si mun ká kat
vál la lunk.

Tel:
+36/70-931-0893

06-56/480-180
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A Ma gyar or szá gi Wing Chun Szö vet ség fegyverneki
kung-fu is ko lá ja fan tasz ti kus si ke re ket ért el a Ma gyar
Kung-Fu és Wushu Szak szö vet ség 2011. feb ru ár 19-i Or -
szá gos Baj nok sá ga I. for du ló ján.

Ez út tal ez a for du ló Törökszentmiklóson, a Lábassi J.
Szak kö zép is ko la sport csar no ká ban ke rült meg ren de zés -
re, ahol a né zõk lát vá nyos, iz gal mas és rend kí vül sport -
sze rû küz del mek ben gyö nyör köd het tek mind a
light-contact (kb. fél erõ vel be vitt üté sek-rú gá sok), mind a
full-contact (tel jes erõ vel be vitt üté sek, rú gá sok) ka te gó ri -
ák ban.

A szak szö vet ség itt hon is a nem zet kö zi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en wushu sza bá lyok sze rint ren de zi meg a küz -
del mi ver se nye ket, amely ben min den ver seny zõ a sa ját
kung fu stí lu sá nak ha gyo má nyos tech ni kai re per to ár já tól
füg get le nül egy sé ges ver seny sza bály zat alap ján küzd
egye nes ki esé si rend szer ben.

Fegyverneki kung-fu csa pa tunk ez út tal 3 ver seny zõ vel
kép vi sel tet te ma gát light-contact küz del mi ka te gó ri á ban
és ka te gó ria gyõz te sek ként mind hár man a do bo gó leg fel -
sõ fo ká ra áll va au to ma ti kus kva li fi ká ci ót sze rez tek a vár -
ha tó an 2011. no vem ber 26-án meg ren de zés re ke rü lõ
szak szö vet sé gi Ma gyar Baj nok ság ra.

Ver seny zõ ink OB tel je sít mé nye alap ján bi za kod va te kint -
he tünk az õszi idény re, hi szen re mek for má ban, meg gyõ -
zõ fö lénnyel uta sí tot ták ma guk mö gé el len fe le i ket. Ez zel
is be bi zo nyít va az ál ta luk kép vi selt Wing Chun stí lus ha té -
kony sá gát, és erõ sít ve a szak szö vet ség ben mû kö dõ
tradícionális kung-fu is ko lák kö zöt ti el is mert po zí ci ón kat.

Ver seny zõ ink nek ez úton is gra tu lá lunk!

MWCSZ fegyverneki klub ver seny ered mé nyei OB I. for -
du ló - 2011. 02. 19.:
• Gácsi Mó ni ka: Light contact, ju ni or, nõi, -65 kg, 1. he -

lye zett, arany
• Gácsi Pé ter: Light contact, ju ni or, fér fi, -70 kg, 1. he lye -

zett, arany
• Szat má ri Ist ván: Light contact, fel nõtt, fér fi, -65 kg, 1.

he lye zett, arany

Fegyverneki Kung-fu sikerek

A ké pen bal ról jobb ra: Szat má ri Ist ván, Gácsi Pé ter, Gácsi Mó ni ka

Pol gár õr sé gi be szá mo ló a 2010–ben vég zett mun ká ról.

Tisz telt Fegyverneki la ko sok! 

A 2010–ben vég zett mun kán kat úgy ér té ke lem, hogy a
lét szá munk hoz és erõnk höz ké pest na gyon jó évet zár -
tunk. Né hány adat tal sze ret ném be mu tat ni szer ve ze tünk
te vé keny sé gét: Szol gá lat ban töl tött órák szá ma: 8763
óra, Eb bõl: önál ló an 7983 órát, rend õr rel kö zös szol gá lat -
ban 780 órát tel je sí tet tünk. 

Részt vet tünk 5 fõ vel a ti sza fü re di ár víz nél, a 4 -es fõ úton
ka mi on bal eset nél, el tûnt sze mé lyek fel ku ta tá sá ban. 

Az összes fegyverneki ren dez vény biz to sí tá sán je len vol -
tunk. Le het ne még so rol ni, de er re nem len ne elég az
egész Hír mon dó. Sze ret nénk még töb bet ten ni a köz biz -
ton ság ér de ké ben és a bûn meg elõ zés ben. Eh hez lét -
szám nö ve ke dés re len ne szûk ség. Mi vel ezt a fel ada tot

fi zet ség nél kül, sza bad idõ ben vé gez zük éj jel-nap pal,
nem igen nép sze rû. 

El in dí tot tuk 2010. má ju sá ban a „Szom szé dok egy má sért” 
moz gal mat „A Táb lást ”.  A tábla már 95 há zon van ki té ve,
azt sze ret nénk, ha mi nél több ház ra ki ke rül ne.
A táb la igény lé sé rõl bár me lyik pol gár õr nél le het ér dek lõd -
ni. 

Sze ret nénk meg kö szön ni mind azok nak, akik 2010- ben
tá mo gat tak ben nün ket. 

Vá runk a Pol gár õr ség be min den olyan Fegyverneki la -
kost, aki ön kén tes ala pon sze ret ne ten ni va la mit a köz biz -
ton ság és bûn meg elõ zés te rén. 

Ki té tel: Bün tet len elõ é let, tisz ta er köl csi bi zo nyít vány. 

Kor ha tár: 18 év.
-La dá nyi Mik lós elnök-

Munkában a polgárõrök

Már ci us 29-én, kedd es te Écsi Gyön gyi lel kész és nép -
mû vész volt a ven dé günk, aki Fel vi dék rõl ér ke zett hoz -
zánk. Cso dá la tos hang já val be töl töt te a temp lo mot,
tör té ne te i vel meg nyi tot ta a szí vün ket, mo solyt fa kasz tott
az ar cunk ra.  A szür ke hét köz nap ok ból ki csit ki sza kad va
le he tett ilyen él mény ben ré sze kö zel a 75 ven dég nek,
akik el jöt tek er re az al ka lom ra. S ez úton sze ret ném a
ma gam és a gyü le ke zet ne vé ben is meg kö szön ni per -
sely be he lye zett ado má nyu kat (60.150 Ft), me lyet a
temp lom fel újí tás ra fo gunk for dí ta ni. Is ten nek le gyen hála 
érte!

-Nagyné Ba kó Ka ta lin-
-re for má tus lel kész-

Jó té kony sá gi est a re for má tus
temp lom ban

Ad jon vért Ön is

Egyi künk sem tud hat ja, hogy mi kor van szük sé ge olyan
or vo si be avat ko zás ra, amely hez vér is szük sé ges. Ha nem 
ma gunk nak, kö ze li is me rõ sünk nek, ro ko nunk nak le het
szük sé ge vér re.

Ezért na gyon fon tos azok nak a se gít sé ge, akik a sa ját vé -
rü ket ad ják oda má sok job bu lá sá ért.

A leg utób bi Hír mon dó lap zár tá ja óta március 3-án a Mû -
ve lõ dé si Ház ban 69-en je lent kez tek, 65-en ad tak vért. 4
em bert szûr tek ki. A meg je len tek kö zött 3 új vér adó volt.

Kö szön jük a segítségét ezek nek az em be rek nek!

Leg kö ze lebb a te le pü lé sen jú ni us 9-én a Mû ve lõ dé si
Ház ban lesz le he tõ ség vér adás ra.  Aki egész sé gi ál la po ta
mi att meg te he ti, ad jon vért! Aki vért ad, éle tet ment.
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Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik öz vegy

NAGY SÁNDORNÉ
(szü le tett: Mikle Er zsé bet) te me té sén részt vet tek. 

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki Dr. Tóth Sa rol ta
há zi or vos nak és a Csa lád se gí tõ

dol go zó i nak
ön zet len mun ká ju kért.

A gyá szo ló csa lád.

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik sze re tett
ha lot tunk, DOMÁN JÁNOS te me té sén részt vet tek,

sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek.
Kü lön kö szö ne tet mondunk Dr. Tóth Sa rol ta

és Dr. Mé hész Ju dit há zi or vos ok nak lel ki is me re tes mun ká ju kért.

"Még csak pár hó nap ja, hogy ben nün ket itt hagy tál,
Bú csúz ni sem tud tunk, mert csend ben el alud tál.

El csi tult a szí ved, mely né künk do bo gott,
Meg pi hent a ke zed, mely ér tünk dol go zott.

Itt ma radt em lé kül két ke zed mun ká ja,
Az nyújt vi gaszt né künk, nem él tél hi á ba."

Sze re tõ fe le sé ged, lá nyod, uno kád.

EMLÉKEZÉS

IVÁNYI GYÖRGY
Ha lá lá nak 4. év for du ló já ra.

Csil lag volt, mert szí vé bõl sze re tett, s mi úgy sze ret tük,
ahogy csak le he tett.

El ment tõ lünk, mint a le nyug vó nap, de szí vünk ben él,
és örök ké ott ma rad.

Sze re tõ Fe le sé ge, lá nya és ve je

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

HUBER JÓZSEF
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got,
ko szo rút he lyez tek, és mind azok nak,

akik gyá szunk ban osz toz tak.
„Meg pi hen ni tér tél, hol nincs több fáj da lom,

de szí vünk ben itt le szel,
mert hi ány zol na gyon.”

A gyá szo ló csa lád

„…ott va gyok az ezer szél ben, mi fú.
Én va gyok a gyé mánt csil lo gás a ha von.
Én va gyok a nap fény az érett ga bo nán.

Én va gyok a sze líd õszi esõ.
Ami kor feléb reszt a reg ge li zsi vaj,
Ott va gyok min den hang ban ve led,

A csen de sen köl tö zõ ma dár sza vá ban,
de énVa gyok a csil lag is,

mely rád süt az éj sza ká ban…”

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik szá munk ra a leg drá gább 

Férj, édes apa, nagy apa

STEFÁN ANDRÁS MIHÁLY
bú csúz ta tó ján meg je len tek,ur ná já hoz vi rá got he lyez tek,

mély fáj dal munk ban ve lünk együtt érez tek.

Gyá szo ló fe le sé ge, le á nyai és csa lád juk

„Nem múl nak õk el, kik szí vünk ben él nek,
Hi á ba száll nak ár nyak, ál mok, évek.

Õk itt ma rad nak ne künk csön de sen még.
Hi szen ha zánk ne künk a vég te len ség.”

/Ju hász Gyu la/

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:

Stefán And rás tól élt 55 évet

Gombik Fe renc tõl élt 56 évet

Domán Já nos tól élt 67 évet 

Pap Ist ván tól élt 69 évet 

Gõdér Györgynétõl
Szül: Nagy Ka ta lin élt 73 évet

Csõke Miklósnétól,
Szül: Bog nár Ilo na élt 87 évet

Nagy Józsefnétól
Szül: Csík Má ria élt 76 évet

Fa ra gó La jos tól élt 87 évet

Czakó Fe renc tõl élt 83 évet

Széman Já nos tól élt 74 évet

Bár dos Lász ló tól élt 58 évet

Huber Jó zsef tõl élt 68 évet

Bámer Jó zsef tõl élt 56 évet

Sza bó Ró bert tõl élt 37 évet

Si mon Im ré tõl élt 73 évet

Domány Jánosnétól
Szül: Im re Er zsé bet élt 90 évet

Em lé kü ket meg õriz zük.

Em lé ke zés

HILLENDER
ÁGOSTONNÉ

Szül. PELYHE KLÁRA

Ha lá lá nak el sõ év for du ló já ra.

"Lel ked, re mél jük, bé ké re ta lált,
S Te már a menny bõl

vi gyá zol re ánk.
So ha nem fe lej tünk,

szí vünk ben sze re tünk,
S örök kön-örök ké em lé ke zünk Rád"

Sze re tõ csa lá dod
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95. élet év ét ün ne pel te Bi ha ri Lajosné, akit ez al ka lom ból
a te le pü lés pol gár mes te re, Ta tár Lász ló kö szön tött, és
ad ta át szá má ra a miniszternök ál tal alá írt ok ira tot. 

Mar git né ni 1916. áp ri lis 9-én szü le tett Fegyverneken. Az

ele mi is ko la hat osz tá lyát szü lõ fa lu já ban, a pol gá ri is ko lát
Törökszentmiklóson vé gez te. Ez után a gyõ ri ta ní tó kép zõ
in té zet ben szer zett ta ní tói dip lo mát 1938-ban.

Az ok le vél meg szer zé se után Bu da pes ten a Val lás és
Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um ban dol go zott. 1942-ben ha za -
jött és Szapárfaluban kez dett el ta ní ta ni elõ ször al só ta go -
za ton, majd a fel sõ sök kö ré ben. Köz ben Sze ge den
föld rajz-tör té ne lem sza kon dip lo mát szer zett.

Ta nít vá nyai szá má ra nem csak a tan anyag át adá sát tar -
tot ta fon tos nak, de a ne ve lést, a po zi tív er köl csi ér té kek
el sa já tí tá sát is. A köz élet be va ló be kap cso ló dá sát je len -
tet te mi kor ta nács tag lett Fegyverneken, majd a me gyé -
nél. Ered mé nyes mun ká já ért 1965-ben ki tün te tést ka pott, 
me lyet az Or szág ház ban ve he tett át.

1961-ben lett is ko la igaz ga tó Szapárfaluban, 1973-ban
ment nyug díj ba. 

1998-ban gyé mánt dip lo mát, 2003-ban vas dip lo mát ka -
pott a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Apáczai-Csere
Já nos Ta ní tó kép zõ Fõ is ko lai Ka rá tól.

Ered mé nyes pe da gó gi ai mun ká ja, köz éle ti sze rep lé se,
pél da mu ta tó em be ri ma ga tar tá sa mind annyi unk szá má ra
pél da kép le het. Ez úton is kí vá nunk Ne ki jó egész sé get s
még to váb bi bol dog éve ket!

-Tukarcs Be á ta-
-anyakönyvvezetõ-

Bihari Lajosné köszöntése

Te le pü lé sün kön jár va-kel ve az ál la pít ha tó meg, hogy egy -
re pisz ko sabb, sze me te sebb. Az utak men tén, az egyes
in gat la nok ud va rán és az ár kok ban le do bált sze me tes
zsá kok, szét szórt sze mét lát vá nya el bor zaszt ják az ide lá -
to ga tó kat és a hely bé li e ket egy aránt.

Egy re gyak rab ban ol vas hat juk az interneten, a na pi lap ok -
ban, lát hat juk a te le ví zió hír adá sa i ban, hogy az ön kor -
mány zat ok mi kép pen pró bál nak úr rá len ni ezen az
ál dat lan ál la po ton. Tud juk mind annyi an, hogy egy por tá -
nak a rend ben tar tá sa fá rad sá gos mun ká val ér he tõ el.
Rend sze re tõ pol gár tár sa ink zö me ezt na pi mun ka ide jén
túl vég zi el.

Saj nos, az em be rek egy ré szé nek az igény szint je, a csa -
lád já val szem be ni fe le lõs ség tu da ta, a kör nye ze te irán ti
kö te les ség tu da ta nem fej lõ dött ki annyi ra, hogy ké rés és
kényszerítése nél kül is tart sa rend be kör nye ze tét.

Ez zel meg sér ti a tár sa dal mi együtt élés mi ni má lis és alap -
ve tõ nor má it.

A rend sze re tõ fegyverneki tár sa im ne vé ben ki kell kény -
sze rí te ni min den ki bõl, hogy tart sa rend ben kör nye ze tét,
ne en ged je sza bad já ra ál la ta it, ne za var ja han gos ko dás -
sal szom szé da it, ja vít sa ki ke rí té se it, él jen úgy, hogy ne
kelt sen meg bot rán ko zást kör nye ze té ben, akár a mind -
annyi unk adó já ból fo lyó sí tott se gé lyek ide ig le nes meg vo -
ná sá val is.

Eze ket mind tör vény is sza bá lyoz za, te hát csak kell be tar -
ta ni.

A rend sze re tõ fa lu kö zös ség ne vé ben ké rek min den
fegyverneki la kost, hogy tart sa rend ben kör nye ze tét.

-Fegyverneki la ko sok-

Lehangolóóóóóóóóóó!!!!!!!

Ar ra szü let tem, hogy meg sze res se nek, 
S meg sze res sem én is azt, akit le het. 

Ar ra szü let tem, hogy bol dog is le gyek,
S to vább ad jam egy szer az éle te met." 

Domány Kris tóf 2010. 11. 22. Szü lõ: Domány Mó ni ka
Domány Krisz ti án 2010. 11. 22. Szü lõ: Domány Mó ni ka
De me ter Ra mó na 2011. 02. 07. Szü lei: Bu rai Esz ter és De me ter Já nos
Mága Im re 2011. 02. 12. Szü lei: Mága Pi ros ka és Ara nyi Im re
Sávai La u ra Bel la 2011. 02. 14. Szü lei: Tóth Sza bi na és Sávai Nor bert
Mága Gyõ zõ 2011. 02. 15. Szü lei: Mága Edit és Mága Já nos
Kol lár Hu nor 2011. 02. 25. Szü lei: Ba lázs Ju li an na és Kol lár Jó zsef
BuraiVanda 2011. 03. 04. Szü lei: Pa ta ki Er zsé bet és Bu rai Ró bert
Bu rai Armando 2011. 03. 08. Szü lei: Bu rai Bri git ta és Hor váth Ala dár
Ba lázs Eve lin 2011. 03. 09. Szü lei: Má nyi Re ná ta és Ba lázs Ró bert
Pongó Ró bert 2011. 03. 15. Szü lei: Ko vács Er zsé bet és Pongó Ró bert
Bár dos Márkó 2011. 03. 17. Szü lei: Mé szá ros Ad ri enn és Bár dos Lász ló
Szamák Sza bolcs 2011. 03. 21. Szü lei: Csík Mó ni ka és Szamák Zsolt

Va la mennyi ba bá nak és csa lád já nak hosszú bol dog éle tet, jó egész sé get kí vá nunk.

Gólyahír
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A meg szo kott idõ pont tól és a Fegyverneki Hír mon dó nap -
tá rá tól el té rõ en, anya gi okok ból, a Vi rág zó Ti sza Nap ját
2011-ben má jus 21-én dél után tól má jus 22-én dél utá nig

tart juk. A ren dez vényt a szo ká sok nak meg fe le lõ en má jus
20-án pén te ken elõrendezvény ve ze ti fel.

Így eb ben az év ben nem a ké ré szek nász tán cát, ha nem a
Ti sza mel let ti késõ ta va szi vi rá go kat ün ne pel jük a Vi rág zó 
Ti sza Nap ján. (Bár a VIII. Or szá gos Diák-Gulyásfesztivál
hely színével azo nos és a hét vé ge is ugyan az, a két ren -
dez vény jel le gé ben, idõ pont já ban el kü lö nül.)

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

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

A vég le ges prog ram ról a szó ró lap ról tá jé ko zód hat nak,
me lyet a szo ká sok hoz hí ven lo vas ko csi val, han gos be -
mon dás sal hor dunk szét a fa lu ban. A szó ró lap ok kéz hez -
vé te le elõtt, legkésõb má jus 6-ig a kós to ló je gyet meg kell
vásorolni.

A lap zár ta kor ter ve zett ese mé nyek:

má jus 20. Elõrendezvény

1830 –tól Me di tá ció a Kál vá ria dom bon

1900 –tól: He lyi ze ne kar ok kon cert je a Mû ve lõ dé si Ház ud -
va rán (esõ es tén a nagy te rem ben)

má jus 21. 

1900 Nép vi se le tes fel vo nu lás,

Lo vas-me net tán cos fel vo nu lás a Holt-Ti szá ig.

Ün ne pé lyes meg nyi tó a Sport te le pen:
• A szlo vá ki ai Fegy ver nek pol gár mes te re,
• Fegy ver nek pol gár mes te re,

Né pek és kul tú rák:: „Dal és tánc” –az Annaházi Tánc cso -
port, a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar, a Szapáry Nép dal kör és a
Mirella Kó rus elõ adá sá ban,

Tû zi já ték,

A "Megasztár 2" leg jobb nõi elõ adó ja ként meg is mert
"GLAMOUR Women of the Year 2011" leg jobb nõi
éne kes díj as Tóth Ga bi elõ adá sa. Esõ ese tén ezt a 30
per ces elõ adást a nagy te rem ben meg tart juk.

Pá lya bál

má jus 22.

730 Ne ve zé sek

800 Vi rág zó Ti sza Hor gász ku pa az Al só ré ti Holt-Ti sza II.
szá mú tó egy sé gén 1300-ig

A Sport te lep te rü le tén:

Vi rág zó Ti sza Lab da rú gó ku pa: fér fi, nõi, fel nõtt, if jú sá gi
ve gyes csa pa tok kis pá lyás lab da rú gó ku pá ja.

900-tól kü lön bö zõ kez dé si idõ pont ok kal: Vi rág zó Ti sza
Strand röp lab da-ku pa, Vi rág zó Ti sza Strand fo ci-ku pa, Vi -
rág zó Ti sza Ké zi lab da-ku pa

Lát ni va lók:

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

ver se nyek: óri ás sakk ver seny, fõ zõ ver seny

be mu ta tók: szal ma fo nás, ko sár fo nás, há ló szö vés, patch-
work, men té si be mu ta tó, íjá szat, smin ke lés

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

1000 -tól szín pa di mû sor: 

be mu tat koz nak a he lyi és a szlo vá ki ai Fegy ver nek elõ -
adói

Tánc, ze ne, misz ti kum a szín pa don

Ko ra dél után: Túl az Ópe ren ci án  ope rett, nó ta és nosz tal -
gia mû so ra kí ván ság mû sor ral. Elõ adók: Leblancz Gyõ zõ
és Tóth Éva (Esõ ese tén ezt a 90 per ces mû sort meg tart -
juk a nyagyteremben.

A Vi rág zó Ti sza Nap ján a bog rá csok ban ro tyo gó mar ha-
és ser tés pör költ kós to lá sá hoz
200 Ft-ért a Mû ve lõ dé si Ház -
ban és a Könyv tár ban kós to ló -
je gyek vált ha tó ak 2011. má jus
6-ig. Má jus 7-tõl 1500 Ft-ért
vált ha tó kós to ló jegy.

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

-Tû he gyi Ju li an na-

Vi rág zó Ti sza Nap ja - MÁJUSBAN!!!
2011. április 18. Fegyverneki Hírmondó 15. oldal



Sze re tet tel meg hív juk
a VIII. Or szá gos Di ák-gu lyás fesz ti vál ra.
2011. má jus 21.  (szom bat) Fegy ver nek.

Vár juk azok nak a 3-5 fõs csa pa tok nak a  je lent ke zé sét,
akik vál lal ják, hogy gu lyást fõz nek.

A ren dez vény jel sza va: 
„Õriz zük meg a ma gya ros íze ket!
Az if jú ság õriz ze a ha gyo má nyos ér té ke ket!”
A ren dez vény cél ja: 
A gaszt ro nó mi ai kul tú ra fej lesz té se, a fi a ta lok ne ve lé se a
ha gyo má nyok tisz te le té re.
A ha gyo má nyok ápo lá sán túl, sze rez zük vissza az em be -

rek nek a leg na gyobb ér té ket,  a ba rá ti be szél ge té sek, ta -
lál ko zá sok okoz ta örö met. 
A ren dez vény a fi a ta lok ról, a fi a ta lok nak szól, hogy ne fe -
lejt sék el a kul tú rá ju kat, is mer jék meg egy mást.
Az egész na pos ren dez vé nyen szó ra koz ta tó mû so rok,
prog ra mok vár ják az ér dek lõ dõ ket!
Rész le tek a www. fegy ver nek.hu hon la pon

VIII. Országos Diák-gulyásfesztivál

Fegyverneki Hírmondó
Ki ad ja: Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta
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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. 
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Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk!

Az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te anya gi okok ból a
35/2011. szá mú ha tá ro za tá val dön tött ar ról, hogy
2011-ben a Ma já lis meg ren de zé sét nem tud ja biz to sí ta -
ni. Dön tött ar ról is, hogy a Vi rág zó Ti sza Nap ját és a
Diák-Gulyásfesztivált azo nos hét vé gén, má jus 20-22-én
kell meg ren dez ni szin tén anya gi okok ból.

-Szerkesztõség- 

Nem lesz Ma já lis

Fo hász

Áldd meg, Is ten, kér lek, az édes anyá mat, 
hogy ne ér je szí vét so ha sem mi bá nat! 

Ol tal ma zó ke zed lép tét vi gyáz za, 
te kints le min den perc ben re á ja! 

Éj sza kai ál mát a Te sze med óv ja, 
mit nap pal ál mo dik, vált sad va ló ra! 

Gyer me ki fo há szom
száll hoz zád az ég be, 
be teg ség, fáj da lom, baj

õt so se ér je! 
És hogy ne csak kér jek,
hall gasd még imá mat: 

Kö szö nöm Is te nem
az édes anyá mat! 

Köszöntjük az édesanyákat
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