
                    Fegyverneki                   

  Hírmondó  
Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 4. szám   2011. augusztus 15.

A Fegy ver nek Mû velt If jú sá gért Ala pít vány lap top pá lyá -
za tá ra 16 pá lyá zat ér ke zett. Eb bõl a ki írás nak 15 ta nu ló
pá lyá za ta fe lelt meg.

2011. jú li us 7-én a Pol gár mes te ri Hi va tal ban Ta tár Lász ló 
Pol gár mes ter Úr tól az aláb bi ta nu lók ve het ték át a ki tû nõ
bi zo nyít vá nyu kért a meg ér de melt ju tal mu kat:
• Gõdér Vik tó ria és Sipos Vik tó ria a Ver se ghy Gim ná zi -
um ban ki tû nõ ered ménnyel érett sé giz tek,

• Len gyel Vik tó ria a Szé che nyi Gim ná zi um ban kitõnõ
ered ménnyel érett sé gi zett,

• Bozsó Ka ro li na és Tóth Vi vi en a Vá sár he lyi Köz gaz da -
sá gi Szak kö zép is ko la 11. osz tá lyos ta nu lói, 

• Gõdér Vi vi en a Tiszaparti Gim ná zi um 10. osz tá lyos ta -
nu ló ja,

• Czifra Bá lint a Ver se ghy Gim ná zi um 9. osz tá lyos ta nu -
ló ja,

• Czimmermann Do rottya és Var ga Kit ti 8 osz tá lyos ta nu -
lók, akik a Ber csé nyi Gim ná zi um ban ta nul nak to vább,

• Te mes vá ri Dó ra és To kai Vi vi en 8. osz tá lyos ta nu lók,
akik a Var ga Ka ta lin Gim ná zi um ban ta nul nak to vább,

• Strígel Odett, Gu lyás Krisz ti na, Fa ze kas Mar git és La -
dá nyi Éva 8. osz tá lyos ta nu lók, akik a Vá sár he lyi Köz -
gaz da sá gi Szak kö zép is ko lá ban ta nul nak to vább.

 Mél tán le he tünk rá juk büsz kék. Re mél jük, to váb bi si ke -
re ik el éré sé ben a 2 mil lió fo rint ér té kû lap top is se gí ti
mun ká ju kat! Kö szön jük a két kül föl di tá mo ga tó nak az
ado mányt, kik nek a ta nu lók le vél ben mond tak kö szö ne -
tet.

-Kuratórium-

15 ki tû nõ ta nu ló ka pott lap to pot
„Ah, hol vagy ma gya rok Tün dök lõ csil la ga,
 Ki vol tál va la ha Or szá gunk is táp ja?
 Hol vagy, Ist ván ki rály?Té ged ma gyar kí ván.”

A Szent Ven del Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség,
a Ka to li kus Karitász Cso port és 

az Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let
sze re tet tel meg hív ja Önt és ked ves csa lád ját

a Szent Ist ván na pi ün ne pi szent mi sé re
és az azt kö ve tõ ke nyér szen te lõ ün nep ség re,

2011. au gusz tus 20-án 9 óra kor
a Ró mai Ka to li kus Temp lom ba!

A nap ese mé nyei:
• Ün ne pi szent mi se - Or go nán ját szik: Czifra Bá lint.
• A Szó za tot- kö zös el ének lé sét kö ve tõ en - Ma gyar
György elõ adá sá ban is meg hall gat juk 

• A Mirella Nõi Kar ün ne pi össze ál lí tá sa.
• Rész let Ma gyar or szág új alap tör vé nyé bõl Ma gyar
György tol má cso lá sá ban.

• Ke nyér szen te lés és osz tás.
• A Him nusz kö zös ének lé se.
• A Ka to li kus Karitász épü le té ben be szél ge tés az ün nep -
rõl.

Augusztus 20-i ünnepség

A 2011-12-es tan év ün ne pé lyes meg nyi tá sa:
• Or czy Tag in téz mény: 2011. aug. 31. 16 óra
• Mó ra Tag in téz mény: 2011. aug. 31. 17 óra
• Szak is ko la: 2011. szept. 1.   8 óra

Becsengetés
Tisz telt La kos ság, Tisz telt Ér de kel tek!

Öröm mel tá jé koz tat hat juk Önö ket, hogy a meg ala kult
Fegyverneki Csa tor na mû Víziközmû Tár su la tot a cég bí -
ró ság be je gyez te, így a te le pü lés la ko sa i nak ér de ke it
szol gál va el kezd he ti te vé keny sé gét.

Rész le tek a 4. ol da lon ol vas ha tók.

Megalakult a Viziközmû Társulat



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 2. rend kí vü li ülés

• Me zõ gaz da sá gi erõ gé pek ér té -
ke sí té se

Jú ni us 9. rend kí vü li ülés

• El fo gad ta az NFÜ ál tal foly ta tott 
sza bály ta lan sá gi el já rás sal
kap cso la tos Kon zor ci u mi ha tá -
ro za ti ja vas la tot.

• Jó vá hagy ta a Remondis Kétpó
Kft. és az OTP Bank Nyrt. kö -
zött lét re jött zá log szer zõ dést.

• Hoz zá já rult ah hoz, hogy a Tö -
rök szent mik ló si Idõ sek Bent la -

ká sos Ott ho na a Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz pont ból ki -
vál jon.

Jú ni us 23.

• El fo gad ta a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl -
csõ de te vé keny sé gé rõl ké szí tett be szá mo lót, el is mer te
és meg kö szön te az in téz mény ve ze tõ jé nek és dol go zó i -
nak ma gas szín vo na lú mun ká ját. A Kép vi se lõ tes tü let
kez de mé nye zi, hogy Ör mé nyes rõl és Kuncsorbáról Böl -
csõ dei fé rõ he lyet igény be ve võ gye re kek utá ni ön kor -
mány za ti tá mo ga tás ra vo nat ko zó an a Tár su lá si
Meg ál la po dást vizs gál ják felül.

• El fo gad ta a te le pü lés egész ség ügyi hely ze té rõl ké szült
tá jé koz ta tót, el is mer te és meg kö szön te az Or vo si Ren -
de lõ ve ze tõ i nek és dol go zó i nak lel ki is me re tes mun ká -
ját. 

• Mó do sí tot ta a „Pol gár mes te ri Hi va tal épü le té nek komp -
lex aka dály men te sí té se” cí mû pá lyá zat be nyúj tá sá ról
szó ló ha tá ro za tot.

• Egyet ér tett az zal, hogy az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la,
Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
igaz ga tó he lyet te sé nek, a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
Tag in téz mény, az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Tag in -
téz mény és a Szalai Sán dor Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz -
mény ve ze tõ i nek kö te le zõ óra szá mát 4 órá val
csök kent se, va la mint ez zel egyi de jû leg a tar tós kö te le -
zett ség vál la lás ról szó ló ha tá ro za tot mó do sí tot ta.

• Kö te le zett sé get vál lalt új pe da gó gi ai rend szer be in dí tá -
sá ra (1. osz tá lyo sok) a 2011. évi költ ség ve tés ter hé re
999.804,-Ft ere jé ig. 

• Kö te le zett sé get vál lalt rend szer gaz da fog lal koz ta tá sá ra 
az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és Egy sé -
ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat in téz mény nél a 2011. évi 
költ ség ve tés ter hé re.

• Meg hosszab bí tot ta a Mó ricz Zs. út 1/d sz. alat ti ön kor -
mány za ti bér le mény bér le ti szer zõ dé sét, amely alap ján 
a Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom Fegyverneki He -
lyi Szer ve ze te 2012. jú ni us 30-ig brut tó 500,-Ft/hó
össze gért bér li a he lyi sé get. 

• Meg hosszab bí tot ta a Mó ricz Zs. út 1/a és 1/c sz. alat ti
ön kor mány za ti bér le mény bér le ti szer zõ dé sét, ame lyet
a „Se gí tünk Or szá gos Ér dek egyez te tõ és Kép vi se le ti
Szer ve ze te 2012. jú ni us 30-ig köz ér dek bõl hasz nál hat. 

• A Kép vi se lõ tes tü let dön tött a fegyverneki 0311/15
hrsz-ú ön kor mány za ti in gat lan rész ér té ke sí té sé rõl.

• Dön tött a fegyverneki 0329 hrsz-ú ön kor mány za ti in gat -
lan ér té ke sí té sé rõl, a vé tel ár pon tos meg ha tá ro zá sá ról
az au gusz tu si ülé sen dönt.

• Dön tött a fegyverneki 0333 és 0334 hrsz-ú ön kor mány -
za ti tu laj do nú in gat lan ré szek ér té ke sí té sé rõl.

• Mó do sí tot ta a Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko -
dá si In téz mény, va la mint a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Ala pí tó Ok ira tát. 

• A Kép vi se lõ-tes tü let 14.188.200,-Ft össze gû rö vid le já -
ra tú hi tel fel vé tel ét ha tá roz ta el a 2011. évi te rü let ala pú
tá mo ga tás meg elõ le ge zé sé re.

-Buzás Istvánné dr.-
-jegyzõ-

A képviselõ-testület hírei

A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló tör vény mó do sí tás ra
ke rült, mely sze rint „aki tár sa -
da lom biz to sí tá si el lá tás, vagy
az ál lam ház tar tás al rend sze -
re i bõl jog sza bály alap ján, ter -
mé sze tes sze mély ré szé re
nyújt ha tó pénz be li vagy ter -
mé szet be ni jut ta tás meg szer -
zé se vagy meg tar tá sa
cél já ból mást té ve dés be ejt,
té ve dés ben tart vagy a va lós
tényt el hall gat ja, és ez zel kárt
okoz, vét sé get kö vet el, és két 
évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.„ /Btk. 309.
§ ha tá lyos: 2012. ja nu ár 1./

A tör vé nyi sza bá lyo zás sal így kü lö nö sen a szo ci á lis igaz -
ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról, a fog lal koz ta tás elõ se -
gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról vagy a csa lá dok 
tá mo ga tá sá ról szó ló tör vény alap ján nyújt ha tó el lá tás
meg szer zé se vagy meg tar tá sa cél já ból el kö ve tett té ve -
dés be ej tés, té ve dés ben tar tás, vagy a va lós tény el hall -
ga tá sa ese té ben ke rül sor a bün te tõ jo gi szank ci o ná lás ra.

A vissza élés tár sa da lom biz to sí tá si, szo ci á lis vagy más
jó lé ti jut ta tás sal bûn cse lek mény ala nya ál ta lá nos, azt
bár ki el kö vet he ti, ti pi ku san azon ban azok, akik az egyes
el lá tá so kat, jut ta tá so kat a ma guk szá má ra szer zik meg.

A tény ál lás a húsz ezer fo rin tot meg ha la dó kárt oko zó ma -
ga tar tá so kat ren de li bün tet ni. A bûn cse lek mé nyi ér ték
fel sõ ha tá ra két száz ezer fo rint. Az ezt meg ha la dó ér ték re
el kö ve tett cse lek mény ese té ben a költ ség ve té si csa lás
ál la pí tan dó meg.

-Igaz ga tá si cso port-

Módosult a Btk. -rõl szóló
törvény
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Be fe je zõ dött az ara tás a Fegyverneki Víz mû és Köz -
ség gaz dál ko dá si In téz mény nél

Az õszi és a ta va szi bi zony ta lan hely zet után si ke res ara -
tást tud ha tunk ma gunk mö gött.

160 hek tá ron õszi bú zát, 17,5 hek tá ron õszi ár pát ta ka rí -
tot tunk be. Mind két ter mény ese té ben me gyei át lag fe let ti
mennyi sé get és mi nõ sé get (õszi bú za 41 q/ha, õszi ár pa
57 q/ha) pro du kál tunk. 

Az õszi bú za több mint fe le ét ke zé si (mal mi 1), kö zel 1/3-a 
euró és a fenn ma ra dó rész ta kar mány mi nõ sé gû, me lyet
a LASA AGROKULTÚRA KFT. ré szé re ér té ke sí tet tünk. 

A mun ka el vég zé se tel jes egé szé ben sa ját gé pek igény -
be vé te lé vel tör tént, az ara tást egy 23 éves hely ben ja ví tott 
E-514 tip. kom bájn nal vé gez tük. A „ma tu zsá lem” kom bájn 
az ér tõ ke zek ben a mo dern gé pe ket meg kö ze lí tõ gyor sa -
ság gal és mi nõ ség ben vé gez te mun ká ját. A be szál lí tás 1
db MTZ trak tor ral és Ta tár Lász ló pol gár mes ter ál tal in -
gye ne sen biz to sí tott sze rel vénnyel tör tént. Pol gár mes ter
Úr nak a tár sa dal mi mun kát ez úton is meg kö szön jük.

Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény
ne vé ben meg kö szön jük a tár sa dal mi mun ká ban vég zett
te vé keny sé gü ket Domány And rás és Im re Jó zsef he gesz -
tõ urak nak, Boróczki Ist ván au tó vil la mos sá gi sze re lõ úr -
nak.

Az el kö vet ke zen dõ hó na pok az idõ sza ki mun kák kal és a
nap ra for gó ara tás sal foly ta tód nak.

-Nardai Dá ni el in téz mény ve ze tõ-
-Tháler Jó zsef me zõ gaz da sá gi szak ta nács adó-

Lom ta la ní tás

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 2011.
au gusz tus 23. nap já tól au gusz tus 26. nap já ig kerül sor, az 
alábbi felosztásban.

I. kör zet. 2011. au gusz tus 23. (kedd)

II. kör zet 2011. au gusz tus 24. (szer da)

III. kör zet 2011. au gusz tus 25. (csü tör tök)

IV. kör zet 2011. au gusz tus 26. (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 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.

-Nardai Dá ni el-
-intézményvezetõ-

Me zõ gaz da sá gi gép be mu ta tón jár tunk Szeg hal mon

Az in téz mény dol go zói 2011. jú li us 26-án Szeg hal mon
tar tott gép be mu ta tón vet tek részt. A gé pe ket- a rossz idõ -
já rás mi att- egy szín alatt tud ták meg te kin te ni üze men kí -
vül. A csúcs tech no ló gi át fel vo nul ta tó ki ál lí tás ér té kes volt,
ked ve zõ ta pasz ta la to kat gyûj töt tek.

-Tháler Jó zsef-
-mezõgazdasági szak ta nács adó-

A Fegyverneki Vízmû és Községgazdálkodási Intézmény hírei

Fi gye lem!
Fel hív juk a la kos ság fi gyel mét,
hogy a fegyverneki Holt-Ti sza

tó egy sé ge in
a für dõ zés szi go rú an TILOS!

-Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si
In téz mény-
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3 szo bás, gáz fû té ses,
össz kom for tos, er ké lyes

csa lá di ház ga rázzsal
el adó

Ér dek lõd ni:
Fegy ver nek,

Nyiszper M. út 1/g.

Tel: 06 70/774-7006

Fegy ver nek,
Marx Kár oly út 10.
szám alat ti in gat lan

el adó. 2 szo bás,
par ket tás,

köz pon ti fû té ses.

Te le fon:
06 70/450-3551



Tisz telt La kos ság, Tisz telt Ér de kel tek!

Öröm mel tá jé koz tat hat juk Önö ket, hogy a meg ala kult
Fegyverneki Csa tor na mû Víziközmû Tár su la tot a cég bí -
ró ság be je gyez te, így a te le pü lés la ko sa i nak ér de ke it
szol gál va el kezd he ti te vé keny sé gét.

Egyik fel ada tunk a la kos sá gi be fi ze té sek ko or di ná lá sa,
rend sze res tör lesz té sek nyil ván tar tá sa, el ma ra dá sok ke -
ze lé se, összes sé gé ben a meg va ló sí tan dó szenny víz csa -
tor na-há ló zat ön ere jét szol gá ló la kos sá gi be fi ze té sek
nyo mon kö ve té se.

A meg ala kult tár su lat írás ban mind azo kat ér te sí tet te már
akik új Fundamenta la kás-ta ka rék pénz tá ri szer zõ dést kö -
töt tek, így a le vél ben a be fi ze té sek rend sze rét is meg fo -
gal maz tuk, me lyet most rö vi den össze fog lal va
sze ret nénk kö zöl ni Önök kel:

Az egy ség nyi hoz zá já ru lás össze ge min den ki nél:
197.500 Ft /egy ség. Az aláb bi ak ban öt rész re (1-5 sor -
szám mal je löl ve) tör té nõ bon tás ból tud ja ki vá lasz ta ni,
hogy Ön me lyik cso port ba tar to zik a szenny víz be ru há zás
ré sze se ként:
• Új Fundamenta szer zõ dést kö tött (1. cso port).
• Meg lé võ Fundamenta szer zõ dés sel ren del ke zik (2.
cso port)

• Ál la mi Tá mo ga tást nem tud igény be ven ni és rész le tek -
ben kí ván fi zet ni (3. cso port).

• Nem nyi lat ko zott a be ru há zás sal kap cso lat ban, így
"kény szer tag gá" vált (4. cso port).

• Vál lal ko zá sok, jo gi sze mé lyek, egyéb szer ve ze tek kö -
ré be tar to zik (5. cso port).

Min den rész nél egye di kö rül mé nyek ta lál ha tók, így kér jük
elõ ször vá lassza ki, hogy Ön me lyik cso port ba tar to zik!

1. cso port: Új Fundamenta la kás-ta ka rék pénz tá ri
szer zõ dést kö tött és a tár su lat ja vá ra en ged mé nye zé -
si nyi lat ko za tot alá írt ér de kelt ter mé sze tes sze mé -
lyek nek a fi ze té si kö te le zett sé ge:

Az ön ál tal be fi ze ten dõ tel jes összeg: 157.665 Ft,

A fen ti tel jes össze get a meg ta ka rí tá si idõ (68 hó nap) alatt 
ha vi rész let ben kell meg fi zet ni az aláb bi ak sze rint:

2011. év au gusz tus hó nap ban: 3.900 Ft, 

2011. év szep tem ber hó nap tól kez dõ dõ en 67 hó na pon
ke resz tül: 2.295 Ft ha von ta.

Te en dõk:

Kér jük, még au gusz tus hó nap ban fá rad jon be a Ta ka -
rék szö vet ke zet be ahol ügy fél fo ga dá si idõ ben tá jé -
koz ta tást ad nak Ön nek a pénz ügyi tel je sí té sek
kö rül mé nye i rõl, eset le ges ked vez mé nyes szám la nyi -
tás ról, a fi ze té si le he tõ sé gek rõl, a Fundamenta szám -
la nyi tá si és a ha vi tör lesz té sek be fi ze té se i nek
rész le te i rõl.

Au gusz tus hó nap ban a Ta ka rék szö vet ke zet ben szük -
sé ges be fi zet ni az el sõ 3.900.- Ft-os Fundamenta
szám la nyi tá si dí jat, és dönt het a to váb bi fi ze té si rész -
le tek rõl (át uta lás sal, ha vi be fi ze tés sel eset leg csek -
ken kí ván fi zet ni).

Kér jük, a Ta ka rék szö vet ke zet ben fel tét le nül je löl je
meg a to váb bi fi ze té si mó dot!

Amennyi ben egyé ni szám lá já ról kí ván át uta lás sal tel -
je sí te ni, az át uta lás szám la szá ma az aláb bi:
69300114-10038800, a szám la tu laj do nos ne ve:
Fegyverneki Csa tor na mû Víziközmû Tár su lat. Kér jük,
az át uta lás köz le mény ro va tá ban a Fundamenta szer -
zõ dés-szá mát le gyen ked ves meg ad ni.

Tá jé koz tat juk, hogy le he tõ sé ge in ket ki hasz nál va az át -
uta lás, vagy a Ta ka rék szö vet ke zet ben tör té nõ be fi ze tés
kap csán to váb bi fi ze té si kö te le zett sé gei nem ke let kez -
nek, azon ban a csek ken tör té nõ be fi ze tés so rán a sár ga
csekk elõ ál lí tá si költ sé ge to váb bi - vár ha tó an csek ken -
ként meg kö ze lí tõ leg 50.- Ft-os - költ sé get je lent het. A
csek kek nyom dai elõ ál lí tá sa fo lya mat ban van, az ár a
szük sé ges mennyi ség tõl függ, kér jük szí ves tü rel mét és
meg ér té sét. Le he tõ sé ge sze rint a Ta ka rék szö vet ke zet -
ben in téz ze be fi ze té se it, így a költ sé gek nem nõnek!

A rész le tek ben be fi ze tett összeg (ha vi 2295.- Ft) ki e gé -
szül a la kás-ta ka rék pénz tá ri fi nan szí ro zás hoz kap cso ló -
dó ál la mi tá mo ga tás össze gé vel, 53.785 Ft-tal, így lesz a
tel jes hoz zá já ru lás mér té ke 197.500 Ft. A la kás-ta ka rék -
pénz tár le he tõ sé get biz to sít a fu tam idõ el tel té vel ked vez -
mé nyes meg ta ka rí tás biz to sí tá sá ra, ezért a Fundamenta
390.000.- Ft-ban je lö li meg a szer zõ dé ses össze get,
azon ban ez sen ki szá má ra nem kö te le zõ szol gál ta tás.
Amennyi ben a fu tam idõ el tel té vel az utol só ha vi be fi ze tést 
is tel je sí tet te, a ta ka rék pénz tár ral egyez te tett mó don le -
zár hat ja szer zõ dé sét.

2. cso port:  Már meg kö tött (2007-ben)  Fundamenta
la kás-ta ka rék pénz tá ri to vább fi ze té sé vel a tár su lat ja -
vá ra tör té nõ to vább en ged mé nye zé sé vel, az ér de kelt
ter mé sze tes sze mé lyek nek a fi ze té si kö te le zett sé ge:

Tel jes be fi ze ten dõ összeg: 137.826 Ft.

A fen ti tel jes össze get a meg ta ka rí tá si idõ alatt ha vi rész -
let ben kell meg fi zet ni az aláb bi ak sze rint:

Foly ta tó la gos be fi ze tés sel: 93 hó na pon át, 1.482,- Ft ha -
vi rész le tek ben.

Te en dõk:

Kér jük, a to váb bi be fi ze té se ket a meg szo kott mó don
rend sze re sen tel je sí te ni, amennyi ben elõ for dul, úgy a 
hát ra lé kot ki egyen lí te ni.

3. cso port:  Fo lya ma tos rész let fi ze tést vál la ló ér de kelt 
ter mé sze tes sze mé lyek nek (va la mi lyen ok ból állami
tá mo ga tás ra nem jo go sul tak - pl. van már más cé lú la -
kás ta ka rék szer zõ dé se - fi ze té si kö te le zett sé ge:

Tel jes be fi ze ten dõ összeg: 197.540 Ft,

A fen ti tel jes össze get a meg ta ka rí tá si idõ alatt ha vi rész -
let ben kell meg fi zet ni az aláb bi ak sze rint:

2011. év au gusz tus hó nap tól kez dõ dõ en 68 hó na pon ke -
resz tül: 2.905 Ft ha von ta.

Te en dõk:

Elõ ször is je lez nie szük sé ges a Tár su lat fe lé rész let fi -
ze té si szán dé kát! Ez egy sze rû le vél ben, vagy sze mé -
lye sen is meg tör tén het. Ezt kö ve tõ en kér jük, még
au gusz tus hó nap ban fá rad jon be a Ta ka rék szö vet ke -
zet be ahol ügy fél fo ga dá si idõ ben tá jé koz ta tást ad nak
Ön nek a pénz ügyi tel je sí té sek kö rül mé nye i rõl, eset le -
ges ked vez mé nyes szám la nyi tás ról, a fi ze té si le he tõ -
sé gek rõl, a ha vi tör lesz té sek be fi ze té se i nek
rész le te i rõl. Au gusz tus hó nap ban a Ta ka rék szö vet -
ke zet ben tud ja be fi zet ni az el sõ 2.905.- Ft-os tör lesz tõ
rész le tet, és dönt het a to váb bi fi ze té si rész le tek rõl (át -
uta lás sal, ha vi be fi ze tés sel eset leg csek ken kí ván fi -
zet ni). Kér jük, a Ta ka rék szö vet ke zet ben fel tét le nül
je löl je meg a to váb bi fi ze té si mó dot!

Amennyi ben egyé ni szám lá já ról kí ván át uta lás sal tel -
je sí te ni, az át uta lás szám la szá ma az aláb bi:
69300114-10038800, a szám la tu laj do nos ne ve:
Fegyverneki Csa tor na mû Víziközmû Tár su lat. Kér jük,
az át uta lás köz le mény ro va tá ban adó szá mát le gyen
ked ves meg ad ni.

Megalakult a Fegyverneki Csatornamû Víziközmû Társulat
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Óvo dá ink ban im már ha gyo mány nak szá mít, hogy év -
rõl-év re meg szer vez zük a nagy cso por tos gyer me kek
szá má ra a víz hez szo ka tást, a gyer me kek egész sé ges
fej lõ dé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben.

Eb ben a ne ve lé si év ben 2011. jú ni us 14-28-ig ke rült sor, a 
Tö rök szent mik ló si Strand für dõ ben.

Kocsisné Tö rök Ági né ni szak kép zett úszó mes ter 20 kis -
gyer mek kel fog lal ko zott, kez dõ és ha la dó cso port fel osz -
tás ban. A kí sé re tet és a fel ügye le tet az óvó nõk lát ták el.

El sõ na pok ban a gye re kek meg ba rát koz tak a víz zel, új is -
me re te ket sze rez tek eb ben a kel le mes új kö zeg ben.

A já té kos moz gá sok be gya kor lá sá val, az úszás alap ja it
sa já tít hat ták el. Meg ala po zód tak olyan ké pes sé gek,

kész sé gek, amik az úszás ta nu lás si ke ré hez
hoz zá já rul nak.

Az ered mé nye ket mi sem bi zo nyít ja job ban, mint az, ami -
kor a víz tõl re me gõ gyer mek arc ön bi za lom mal, po zi tív
moz gás él ményt tük röz.

Ezt cso dál hat ták meg azok a szü lõk is, akik ér dek lõd ve fi -
gyel ték gyer me ke ik tel je sít mé nyét.

A gye re kek ne vé ben meg kö szön jük a szü lõk nek, hogy
biz to sí tot ták szá muk ra a le he tõ sé get eh hez a nem min -
den na pi ví zi ka land hoz.

A szü lõk ne vé ben is kö szön jük Fegy ver nek Nagy köz ség
Ön kor mány zat Kép vi se lõ Tes tü le té nek, va la mint Fegy -
ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos Éle té -
ért Ala pít vány nak az anya gi tá mo ga tást, ami nagy ban
hoz zá já rult a prog ram meg va ló sí tá sá hoz.

-Már ton Mihályné-
-óvodapedagógus-

Víz hez szo ka tás 2011.

4. cso port: Ma gán sze mé lyek ese té ben, akik nem kö -
töt tek la kás-ta ka rék pénz tá ri szer zõ dést, vagy nem
nyi lat koz tak így kény szer tag gá vál tak:

Tel jes be fi ze ten dõ összeg: 197.500 Ft,

Be fi ze tés idõ pont ja: az Ön dön té sé tõl füg gõ en.

Te en dõk:

Kér jük, azon nal cse le ked jen!

Fel hív juk a még nem nyi lat ko zó la ko sok fi gyel mét,
hogy a jog sza bá lyi elõ írá sok alap ján a „több sé gi aka -
rat” el vét szem elõtt tart va úgy ne ve zett „kény szer tag -
gá” vál tak, így a Víziközmû Tár su lat ré sze se ként, a
te le pü lés la ko sa i nak több sé gi dön té se alap ján kény -
sze rült tag ként kö te le sek ér de kelt sé gi hoz zá já ru lást
fi zet ni! Az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás meg fi ze té sé re
kor lá to zott ide ig még ked vez mé nye sen is szer zõd het -
nek, azon ban amennyi ben a ké sõb bi ek ben sem kí -
ván nak kez de mé nye zõ ként fel lép ni, úgy a
hoz zá já ru lás össze ge (197.500.- Ft.) egy összeg ben
tör té nõ be fi ze tés ki kény sze rí té sé rõl, sú lyo sabb eset -
ben adók mód já ra tör té nõ be haj tá sá ról kell in téz ked -
nünk.

Kér jük, mi ha ma rabb ke res se fel a Tár su la tot a
Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal ban, ahol tá jé koz -
ta tást kap fi ze té si le he tõ sé ge i rõl! A ked vez mé nyes
rész let fi ze tés csak kor lá to zott ide ig mû kö dik, kér jük,
ne kés le ked jen!

5. cso port:   Jo gi sze mé lyek, jo gi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa sá gok, egyéb szer ve ze tek:

Tel jes be fi ze ten dõ összeg: 197.500 Ft fo gyasz tá si egy -
sé gen ként.

Be fi ze tés idõ pont ja:   a be ru há zás meg kez dé se elõtt a tár -
su lat ál tal ké sõbb meg ha tá ro zott idõ ben és mó don kell a
tár su lat szám lá já ra meg fi zet ni egy összeg ben.

Te en dõk:

A fo gyasz tók spe ci á lis szá mí tá si me to di ka alap ján egy -
ség kal ku lá ci ó val ke rül nek meg ha tá ro zás ra. A fo gyasz tá si 
egy sé gek szá má ról kér jük, kez de mé nyez zen egyez te tést 
a Tár su lat tal. A szá mí tá so kat a Tár su lat elõ ze te sen el -
vég zi, mely rõl a ké sõb bi ek ben kap tá jé koz ta tást.

A TÁRSULAT SZÁMLASZÁMA, MELYRE A
BEFIZETÉSEKET TELJESÍTENI LEHET:            

69300114-10038800

A be fi ze té se ket a Fegyverneki Ta ka rék szö vet ke zet se gít -
sé gé vel to váb bi mó do kon és üte mek ben is tel je sít he tik,
mellyel kap cso lat ban kér jük fá rad jon be ta ka rék szö vet ke -
zet be, ahol kész ség gel áll nak ren del ke zé sük re.

A ha vi tör lesz té se ket min den hó nap 10. nap já ig kell tel je -
sí te ni. A Tár su lat szám lá já ra tör té nõ be fi ze té se ket a Tár -
su lat utal ja át a la kás-ta ka rék pénz tár nak, így
fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk a be fi ze té sek és még
tá mo ga tás vesz tés nél kül tud juk Önö ket tá jé koz tat ni ten ni -
va ló juk ról. Az át uta lá sos fi ze tés kap csán kér jük, az át uta -
lás meg jegy zés ro va tá ban a Fundamenta szer zõ dés
szá mát fel tün tet ni szí ves ked je nek.

Kér jük Önö ket, hogy a be fi ze té sek pon tos sá gát tart sák
szem elõtt, mert a ké se del mes be fi ze té sek ese tén az Ál -
la mi Tá mo ga tás össze ge csök ken het, így a fu tam idõ vé -
gén to váb bi be fi ze té sek vál hat nak szük sé ges sé!

Kér jük, ne kés le ked jen to vább, vár juk Önt is, hogy együtt
va ló sít has suk meg a várt be ru há zást.

Bíz va a si ke res együtt mû kö dés ben, kö szön jük fi gyel mét.

-Ba kos Lász ló-
-Fegyverneki Csa tor na mû Víziközmû Tár su lat El nö ke-
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Ki rán du lás ról ki rán du lás ra
A „ma gyar ten ger nél”
A 8. ab osz tály ta nu lói kö zül 18 gye rek kel men tünk osz -
tály ki rán du lás ra a „ma gyar ten ger hez”, a Ba la ton hoz. Két
cso da szép na pot töl töt tünk Ba la ton fü re den. A szál lás el -
fog la lá sa után a gye re kek nek für dõ zés re volt le he tõ sé gük 
a vil la sa ját me den cé jé ben. A für dés után el lá to gat tunk a
Koloska-völgybe, ahol tet tünk egy kel le mes sé tát. Az ott
töl tött es tén ket kö zös gril le zés sel zár tuk, amely meg ala -
poz ta a kö vet ke zõ nap jó han gu la tát is. Más nap a Ba la ton
Boat ren dez vény meg nyi tó ját volt sze ren csénk lát ni, ahol
több száz vi tor lás in dult egy szer re, hogy meg mér kõz ze -
nek egy más sal. Ha jó val men tünk át Ti hany ba, így kö ze -
lebb rõl is meg cso dál hat tuk a ver senyt. Ti hany ban
el lá to gat tunk az Apát ság hoz, ahol jó volt egy ki csit hû söl ni 
a nagy me leg ben. Mi e lõtt ha za in dul tunk még pi hen tünk
egyet a Ba la ton part ján. 
Bár egy jól össze szo kott csa pat tag ja i ként in dul tunk az út -
ra, azt gon do lom, a ki rán du lás alatt még job ban össze ko -
vá cso lód tunk. 

-Gyáni Má ria, Lõrinczi Eri ka osz tály fõ nö kök-

Tiszaföldváron és a Tiszakürti Ar bo ré tum ban
Má jus ban a 2. a , 2. b  és 3. a osz tály ta nu lói kö zös ki rán -
du lá son vet tek részt.
El sõ ál lo más ként a Ti sza zu gi Föld raj zi Mú ze um lá to ga tá -
sá ra ke rült sor Tiszaföldváron.
Meg is mer ked het tek Jász-Nagykun-Szolnok me gye ter -
mé szet tu do má nyos gyûj te mé nyé vel, já té kos for má ban
mé lyít het ték tu dá su kat. Mú ze um pe da gó gi ai óra ke re té -
ben a Ti sza vi lá gát, a gyap jas ma mu tot, a tár gyak tit ka it is -
mer het ték meg, részt ve het tek csont ke re sés ben,
nyom va dá sza ton, bar lang rajz-, cí mer-, me dál ké szí té sé -
ben. 
A kö vet ke zõ ál lo más a gró fi kert bõl lé te sült Ti sza mel let ti
Tiszakürti Ar bo ré tum volt, ahol sok fé le nö vény gyûj te -
mény ben gyö nyör köd het tek. Az ar bo ré tum te rü le tén lé võ
14 m ma gas ki lá tó ba csi ga lép csõn men tek fel, ahon nan
kör be te kint het tek a tá jon.
Ta nu ló ink él mé nyek ben, is me re tek ben gaz da gon tér tek
ha za.
Osz tály ki rán du lás Szol nok ra
Az 1.a és 1.b osz tá lyok ta nul má nyi ki rán du lá sa 2011. jú ni -
us 8-án volt. A kez de ti ne héz sé gek el le né re (au tó busz,
haj na li zá por) a ki rán du lás na gyon jól si ke rült, a gyer me -
kek sok él ménnyel gaz da god va tér tek ha za.
Szol nok ra ér ve elõ ször a Re pü lõ Mú ze u mot néz tük meg.
Ér dek lõd ve néz ték vé gig a kü lön fé le re pü lõ és he li kop ter
tí pu so kat, majd a leg na gyobb él ményt a re pü lõ”bir tok ba -
vé te le” je len tet te.
A Vadasparkban Er nõ bá csi ve ze té sé vel és szí nes elõ -
adá sá val na gyon sok ér de kes dol got lát tunk és ta nul tunk
a leg kü lön fé lébb ál la tok ról. Az ál la tok si mo ga tá sa, ete té -
se tet te még ér de ke seb bé a lá to ga tást, majd a park mel -
let ti ját szó tér tet te pró bá ra a gye re kek ügyes sé gét,
ta lá lé kony sá gát. A ki rán du lást egy fagyizással és egy sé -
tá val zár tuk az új Ti sza vi rág gya log hí don át a
Tiszaligetbe, és in nen tér tünk ha za sok szép él ménnyel
gaz da god va

-Ta ní tó né nik-

Ör dög sze kér tá bor 2011.
A tan év vé gén most is si ke rült el jut ni a 4. osz tá lyo sok egy
cso port já val jú ni us 14-17 közt a tiszapüspöki Ör dög sze -
kér Ter mé szet vé dõ tá bor ba. A há rom nap alatt fel nõtt és
gye rek egy aránt re me kül érez te ma gát. Ré sze sei le het -
tünk az él mény nek, mely sze rint nem kell messzi re men ni
ah hoz, hogy cso dá kat lát has sunk, a cso da ott van min den  
fû szál ban, bo gár ban, a nap sü tés ben, ma dár csi cser gés -

ben. Vé gig jár tuk a tiszapüspöki táj vé del mi kör zet tan ös -
vé nye it, ahol meg fi gyel het tük a Ti sza nö vény-és ál lat vi lá -
gá nak sok faj tá ját, egye dét. A Holt- Ti sza ár té ri Ke rek ta va 
fes tõi kör nye zet, az ép pen csak fel szá radt mo csár iga zi
vad re gé nyes út volt a kis tá bo ro zók szá má ra. Ter mé sze -
te sen nem ma radt el a „ví zi szmötyi”(aki volt már itt, tud ja,
mit je lent), meg néz tük, mennyit nõ nek a kis cin kék a ma -
dár odú ban, ál lí tot tunk ma dár-és ro var csap dát, vizs gál -
tunk ba goly kö pe tet. Si ke rült lát ni a tiszavirágzást is: több
ké rész a gye re kek te nye ré ben ved lett át, s in nen in dult el
a Ti sza fö löt ti tán cá ra. Az idõ já rás is a ked vünk be járt: a
kel le mes 26Co-os Ti szá ban jót da go nyáz tunk a fá rasz tó
gya log lás után. A tú rák után jó volt vissza tér ni a tá bor kel -

le mes kör nye ze té be, ahol jól esett a pi he nés és az újabb
prog ra mok: di gi tá lis mik ro szkóp pal vizs gál tuk a ker ti tó ból 
ki ha lá szott ap ró sá go kat, íjjászkodtunk, sza lon nát sü töt -
tünk, ját szot tunk. Utol só es te a bá tor ság pró bán min den ki
in dult és si ke re sen vet te az aka dályt. A prog ra mok si ke -
res sé gé hez ga ran cia Ma gyar And rás sze mé lye, aki amo -
lyan mo dern „Matula bá csi”-ként hosszú évek óta gaz dá ja 
a tá bor nak. Kö szön jük mun ká ját, va la mint kö szön jük a
„Fegy ver nek Biz ton sá gos és Egész sé ges Kör nye ze té ért
Ala pít vány” anya gi tá mo ga tá sát:
A tá bor szer ve zõi:

-Baranyiné Buj do só Ág nes és Országhné Herczeg Ka ta lin-

Mát rai tú ra
A tan év kö ze led té vel fel ke re ked tek az 5. ab osz tály ta nu -
lói, hogy egy két na pos tú rát te gye nek a Mát rá ban. Az idõ -
já rás ke gyes volt hoz zánk, így sem mi sem za var ta meg
vál to za tos prog ram ja in kat. Az el sõ ál lo má sunk Eger volt,
ahol meg te kin tet tük Ma gyar or szág egyik leg ked vel tebb
ide gen for gal mi cél pont ját, az eg ri vá rat. A vár lá to ga tás
után sé tál tunk egyet a vá ros köz pont já ban. Utun kat Szil -
vás vá rad fe lé foly tat tuk, ahol a hosszú sé tá ban kel le me -
sen el fá rad tunk. Ké sõ dél után ér kez tünk he gyek kel
kö rül vett szál lás he lyünk re, Nagyvisnyóra, a tá bor ban kö -
zös já ték kal, spor to lás sal töl töt tük a nap to váb bi ré szét.
Más na pig vá ra tott ma gá ra a ki rán du lás meg le pe tés prog -
ram ja. Ek kor lá to gat tunk el
a sás tói Oxygen Ad re na lin
Ka land park ba, ahol át kel -
het tünk 18-28 m kö zöt ti
ma gas ság ban egy füg gõ -
hí don. Ki rán du lá sunk utol -
só prog ram ja a gyön gyö si
Mát ra Mú ze um ki ál lí tá sa i -
nak meg te kin té se volt. Jól
érez tük ma gun kat, él mé -
nyek kel gaz da god va tér -
tünk ha za. 

Orczy hírek
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IDÕSEK KLUBJAI

A hosszú, hi deg hó na pok után, a klub tag ok kal együtt már
vár tuk a nap sü té ses me leg na po kat, hogy stran dol has -
sunk, él vez zük a gyógy für dõk kel le mes, me leg vi zét, a
nyá ri han gu la to kat.

El sõ al ka lom mal Ceg léd re, az él mény für dõ be lá to gat tunk
el. Az idõ sek és az uno kák is jól érez ték ma gu kat, a tisz ta,
ren de zett, ma gas szín vo na lú für dõ he lyen.

Ezen fel buz dul va, a má so dik für dõ zés re is ha ma ro san
sor ke rült, az úti cél Be rek für dõ volt. Ki csit ne he zen in dult
a nap, nem tu dott min den ki el jön ni, aki sze re tett vol na. A
nap kö zös tor ná val in dult, min den ki meg moz gat ta fá jós
ízü le te it, majd kel le me sen el pil ledt a me leg víz ben. Ké sõ
dél után ér kez tünk ha za, és már ter vez zük a kö vet ke zõ
für dõ zést. Au gusz tus 11-én is mét Be rek für dõ re lá to ga -
tunk. A gyógy víz jó té kony ha tá sa mel lett Kar ca gi Nagy
Zol tán nó ta éne kes mû so ra nyújt kel le mes ki kap cso ló -
dást, szó ra ko zást. Idõ se ink sze mé lye sen is is me rik a mû -
vészt, Idõ sek Nap ja al kal má ból már fel lé pett ná lunk. Aki
sze ret ne csat la koz ni hoz zánk, rész vé te li szán dé kát az
Idõ sek Klub ja i ban je lez ze. A rész vé te li díj 1.800.- Ft,
amely az au tó busz uta zás dí ját és a be lé põ je gyet tar tal -
maz za. A nyá ri prog ra mok ból még a kö zös fõ zé sek, sza -
lon na sü té sek vá rat nak ma guk ra. Aki sze ret ne
prog ram ja ink hoz csat la koz ni, tart son ve lünk, szeretettel
vár juk

-Klubvezetõk-

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Mar git né ni 100 éves lett.

Hornyák Antalné /Csécsei Mar git/ 2011. 06. 15.-én töl töt te 
100. szü le tés nap ját.

Mar git né ni Fegyverneken szü le tett. Két gyer me ket ne velt 
fér jé vel. Bol dog há zas ság ban 65 évet élt pár já val. Jó
egész ség nek ör ven dett, 94 éves ko rá ig önál ló an el tud ta
lát ni a ház kö rü li mun ká kat, gon doz ta, ápol ta a kert jé ben
nyí ló sok szép vi rá got.

2005-tõl ebé det, majd 2006-tól házigondozást igé nyelt. 

Na gyon ké szült a 100. szü le tés nap já ra, amit
Fegyverneken sze re tett vol na meg ün ne pel ni, de a be teg -
sé ge mi att Kistarcsára ke rült sze ret tei kö ré be. Az ot ta ni
pol gár mes ter kö szön töt te a 100. szü le tés nap ja al kal má -
ból, va la mint csa lád ja szín vo na las ün ne pe, ahol én is
részt vet tem és tol má csol tan a Gon do zá si Köz pont jó kí -
ván sá ga it.

Nagy sze re tet tel ün ne pel tük a szü le tés nap ját.

To váb bi jó egész sé get kí vá nunk Mar git né ni nek.

-Náhóczkiné Szõ ke Eri ka-

CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
ter mé szet be ni se gít ség nyúj tá sa.

Az elõ zõ hó nap ban a hát rá nyos hely ze tû csa lá dok se gí té -
sé re több ször volt le he tõ sé günk ter mé szet be ni ado má -
nyok fel aján lá sá val. Ta vasszal a Vö rös ke reszt 80 csa lád
ré szé re jut ta tott in gye nes ve tõ ma got, me lyet 2 al ka lom -
mal le el len õr zött, a ve te mé nyek fej lõ dé sét nyo mon kö vet -
te. A leg szebb ve te mé nyes kert tu laj do no sa a jö võ
ta vasszal kis ál la to kat (csir két, ka csát) kap aján dék ba.

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Szak is ko la és EPSZ
Szak is ko la In téz mény egy ség nö vény ter mesz tõ sza ká nak 
ta nu lói Nagy Jó zsef szak ok ta tó se gít sé gé vel több má zsa
kel ká posz tát és vö rös ká posz tát aján lott fel a hát rá nyos
hely ze tû csa lá dok nak, me lyet a Csa lád gon do zók osz tot -
tak szét. El sõ kör ben a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõk és a leg rá szo rul tabb csa lá dok jut hat tak hoz zá
in gye ne sen a vi ta mi nok ban gaz dag zöld ség fé lék hez.
Több al ka lom mal fris sen szed ve kap tuk a fi nom zöld sé -
ge ket, amit azon nal el is hord tak a rá szo ru lók. Kö szön jük
az is ko la ve ze tõ sé gé nek a le he tõ sé get, hogy friss fõz ni
va ló hoz jut tat ták a családokat.

Rend sze re sen, fo lya ma to san kap juk a hasz nált fel nõtt és
gyer mek ru há kat, já té ko kat a la kos ság ré szé rõl. A Csa lád -
se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat he lyi sé gé ben egy nagy
lá dá ból fo lya ma to san le het vin ni. Csü tör tök ki vé te lé vel
min den nap fo gad juk a fe les le ges sé vált hol mi kat, já té ko -
kat. A Gyer mek jó lé ti Szol gá lat mun ka tár sai ké rik az is ko -
la kez dés hez kö ze led ve, aki nek már nincs szük sé ge
is ko la tás ká ra, toll tar tó ra, egyéb is ko la sze rek re, hoz za be
az in téz mény be, hogy oda ad has suk a rá szo ru ló gye re -
kek nek. Nagy szük ség len ne rá. Ta lán a sok is ko lai mu -
lasz tá son is si ke rül ne ja ví ta ni, nem len ne in dok, hogy
nincs fel sze re lé se a gyereknek.

Kö szön jük a la kos ság ed di gi se gít sé gét, vár juk to vább ra
is az ado má nyo kat, hogy se gí te ni tud junk.

-Barta Józsefné igaz ga tó és a Csa lád gon do zók-

Válogatás a Gondozási Központ eseményeibõl

2011. jú ni us 30-án ün ne pel te 90. szü le tés nap ját
KOVÁCS MÁRTONNÉ (sz. Ollé An na). Ez alak alom ból
az Ön kor mány zat ne vé ben Ta tár Lász ló pol gár mes ter
kö szön töt te An na né nit, s ad ta át ré szé re a köz tár sa sá gi
el nök ál tal alá írt Em lék la pot. Ez úton is kí vá nunk Ne ki to -
váb bi nyugodt, békés éveket és jó egészséget!

-Tukarcs Be á ta-
-anykönyvvezetõ-

90 éves An na né ni
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Dol guk vé gez té vel  Tiszapüspökibõl Fegyernekre
in dul tak a Ván dor ló bog rá csok

2011-ben a Törökszentmiklós Több cé lú Kis tér sé gi Tár su -
lás ál tal szer ve zett II. Ván dor ló bog rá csok ta lál ko zó ját
Tiszapüspökiben a stran don ren dez ték meg. (A nagy me -
leg ben a hû sí tõ strand a ma gas víz ál lás mi att na gyon kes -
keny volt.)
A te le pü lé sek dí szí tet tek, mû sort ad tak, fõz tek, ven dé gül
lát ták a ki lá to ga tó kat. 

Fegy ver nek a 8 te le pü lés 6 órá nyi mû so rá ból 2 órá nyi mi -
nõ sé gi prog ra mot biz to sí tott a fel nõtt elõ adó-mû vé sze ti
cso port jai mû so rá ból. 
A fõ zés ben sem val lot tunk szé gyent. A cif ra gu lyás egye di 
íze és a jú li u si fánk so kak ked ven ce lett.
A te le pü lé si por ta a leg kü lön le ge sebb dí jat kap ta.
Ez úton is kö szö nöm min den ki nek, aki nek ré sze volt a si -
ke res be mu tat ko zás ban a sze rep lõ cso por tok tag ja i tól a
fõ zõ kig, a bá buk, cson ka to rony, üveg kép ké szí tõ i tõl az
öl töz te tõ ig min den ki nek!
A díj ki osz tás meg le pe té se volt, ami kor a kö vet ke zõ hely -
színt ki sor sol ták. 2012-ben Fegy ver nek ad ott hont a ren -
dez vény nek.

-Tû he gyi Ju li an na-

Más rét je zöl debb
Sok szor hal lom fa nya log va, hogy már megint csak a ci te -
rá sok, tán co sok, éne ke sek stb.
Na gyon sok mon dás örö kí tet te meg ezt az ér zést. Ami ér -
té künk ne künk van, azt ki dob ni va ló nak tart juk, a más, a
rit kán lá tott, ta lán ki sebb ér té kei is job ban tet sze nek
„Sen ki sem pró fé ta a sa ját ha zá já ban”. „Más rét je zöl -
debb”. Még so rol hat nám.
A fegyverneki elõ adó-mû vé sze ti cso por tok tag jai is gyak -
ran szem be sül nek ez zel a vé le ménnyel. Leg gyak rab ban
olya nok tól, akik nek fo gal ma sincs, mennyi mun ka,
mennyi gya kor lás, le mon dás van egy-egy elõ adás mö -
gött.
Más hon nan néz ve a fegyverneki rét a sok kal zöl debb,
mint itt hon ról. 
Azo kon a te le pü lé se ken, ahol nincs annyi ki tar tás, ener -
gia, össze tar tó erõ stb, mint a mi köz sé günk ben élõk ben,
na gyon irigy lik a ci te rá sa in kat, éne ke se in ket, tán co sa in -
kat, ze né sze in ket, fa fa ra gó in kat, üveg fes tõ in ket stb-t. 
Sok szor mond ják ne kem a kis tér ség bõl, a me gyé bõl, az
or szág na gyon sok pont já ról, hogy „mi lyen jó nek tek, hogy 
ilyen ma gas szín vo na lon mû kö dõ cso port hoz te het sé ges
em be re i tek van nak”.
Na gyon sok te het ség is kell hoz zá, de mint min den mun -
ká hoz, a sza bad idõ ben, ön kén te sen vég zett mun ká hoz is 

szor ga lom, oda fi gye lés, rend sze res ség, ki tar tás kell.
Ezek az em be rek ezért di csé re tet, nem le ki csiny lést ér de -
mel nek. 
Azok a he lyek, ahol mos ta ná ban irigy lik, amit ná lunk so -
kan nem be csül nek:
Törökszentmiklóson az esõ aka dá lyoz ta meg a Szent
Mik lós Na po kon va ló be mu tat ko zá sun kat.
Tiszapüspökiben a Ván dor ló bog rá csok ta lál ko zó ján két
órá nyi mû sort ad tunk.
A kör nyék be li fa lu na pok ra, Ken gyel re, Tiszatenyõre, Ör -
mé nyes re és a szlo vá ki ai Fegyvernekre hív ják a cso port -
ja in kat. 
A Szapáry Nép dal kör jú li us ban a Vass La jos mi nõ sí tõ ver -
se nyen arany fo ko za tot ért el és to vább ju tott a kö zép dön -
tõ be.
A Mirella az ok tó ber 1-i tiszaföldvári Kó rus ta lál ko zó ra
gya ko rol.

A Dogs ze ne kar au gusz tus ban Kászonaltíz (Er dély), Kar -
cag, Ken de res, Kis új szál lás, szep tem ber ben Nagy kõ rös,
Tó szeg, Kar cag kö zön sé ge elõtt ját szik.
Azért itt hon is lát ha tó ak a cso por tok a kö zel jö võ ben. Au -
gusz tus 6-án Szapárfalu Klub könyv tár ban a Mirella Kó rus 
és a Szapáry Nép dal kör, 20-án a ró mai ka to li kus temp -
lom ban a Mirella Kó rus. A Dogs  a sa ját kon cert je in mu tat -
ko zik be.
Ter mé sze tes, hogy az íz lé sünk kü lön bö zik. Nem is gon -
do lom, hogy csak azo kért a le he tõ sé ge kért kell ra jon ga ni,
ami Fegyverneken van. 
Min den ki elõtt ott a le he tõ ség, hogy ab ban, ami õt ér dek li,
ab ban, ami ben õ van ott hon, na gyon sok mun ká val, le -
mon dás sal, szor ga lom mal el ér jen egy re töb bet.
Eb ben bár kit szí ve sen se gí tett ed dig is és ez után is a mû -
ve lõ dé si ház. Le gyen szó kul tu rá lis, szó ra koz ta tó, sport,
egyéb sza bad idõs te vé keny ség rõl. A pá lyá zat ke re sés tõl
az el fog lalt ság alap ja i nak ki dol go zá sá ig, ké sõb bi (nem
anya gi ter mé sze tû) tá mo ga tá sá ig. 
Vár juk a meg ke re sé se ket!
Amíg az új dol gok ban is ilyen nagy si ke re ket érünk el, ad -
dig is kí sér jük tá mo ga tó fi gye lem mel azo kat, akik már el -
in dul tak ezen az úton! 

-Tû he gyi Ju li an na-

Ta lál koz zon Fegy ver nek szel le mi sé gé vel!
A Fegy ver nek Szel le me Pantheon ki ál lí tá sán azok sze -
re pel nek, akik re Fegy ver nek büsz ke le het. Õk, a ba rá ta ik
és min den ki, aki a hely ben élõk és az el szár ma zot tak kö -
zül sze ret ne ta lál koz ni rég nem lá tott is me rõ sé vel, meg te -
he ti ezt ok tó ber 15-én 10 órá tól a Fegy ver nek Szel le me
Pantheon ta lál ko zó ján.

Kulturális hírcsokor
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Azok, akik itt él nek és azok, akik el köl töz tek, de va la mi tet -
tük mi att büsz ke le het rá juk a fa lu, együtt al kot ják Fegy -
ver nek szel le mi sé gét.
Ha lá tott va la kit az ál lan dó ki ál lí tás ké pe in, aki vel szí ve -
sen ta lál koz na, jöj jön el Ön is!
Ugyan ezen a na pon a Galántai Lelovich György em lé ké re 
szer ve zett mi sét, amit Soly mász mi se né ven em le get nek
az or szág ban, 9 órá tól tart ják a ró mai ka to li kus temp lom -
ban.
Ugyan úgy nyil vá nos ese mény, kü lön meg hí vó nél kül lá to -
gat ha tó ren dez vény, mint volt az el múlt ti zen egy al ka lom -
mal is. A szé kek be ren de zé se és egyéb elõ ké szü le tek
mi att ké rem, hogy je lez ze a Mû ve lõ dé si Ház ban te le fo -
non, sze mé lye sen vagy üze net út ján, aki jön ni szán dé ko -
zik.

-Tû he gyi Ju li an na-

Meg ha tá ro zó volt, ma már nem be szél get he tünk ve le
A Fegy ver nek Szel le me Pantheon ál lan dó tag ja, na gyon
sok fegyverneki em ber em lé ke ze tes ta ná ra, a fegyverneki 

tor na be mu ta tók ki ta lá ló ja, Pál Sán dor ez év jú ni u sá ban
az örök Pantheonba köl tö zött.
Nyu god jék bé ké ben!

-Tû he gyi Ju li an na

Hor gász egye sü le tünk éle té nek egyik leg ki emel ke dõbb
ese mé nye a ta va szi vegyeshalfogó ver seny, me lyet az Al -
só ré ti Holt-Ti sza 2. szá mú ré szén ren dez tünk meg. A Pol -
gár mes te ri Hi va tal szé pen elõ ké szí tet te a ver seny pá lyát.
Ver seny zõ ink be né pe sí tet ték a holt ág mind két part ját. A
hor gá szat na gyon ered mé nyes volt. Ponty, tör pe har csa
és ke szeg is akadt bõ ven a ho rog ra. 32.4 kg hal ke rült
mér le ge lés re. Az ér té ke lés az or szá gos ver seny sza bá -
lyok sze rint tör tént, így min den gramm egy pon tot és min -
den ki fo gott hal egy pon tot ért.
 A leg ered mé nye sebb ver seny zõ ink:
Fel nõtt ka te gó ria:
 1. Ta kács Sán dor 3705 pont
 2. ifj. Mravik Lász ló 3555 pont
 3. Ko vács Já nos 3453 pont
 4. Mága Gé za 3003 pont
 5. Pé ter Istvánné 2755 pont
 6. Mága Er nõ 2753 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:
 1. Domány Ist ván 1561pont
 2. La dá nyi Pé ter 805 pont
 3. Nagy Jó zsef 654 pont
 4. Mé szá ros Má tyás 406 pont
 5. Pálfi Ta más 404 pont
 6. Ta kács Sán dor 253 pont

A nyer te sek ju tal ma hor gász fel sze re lés volt, amit az ifi és
gye rek hor gá szok nak Tukarcs Istvánné el nök, a fel nõt tek -
nek pe dig Ta tár Lász ló pol gár mes ter adott át. Már évek
óta ha gyo mány, hogy aján dék cso ma got kap a leg idõ sebb 
és a leg fi a ta labb in du ló is, ez út tal Im re Sán dor és Mol nár
Kit ti.
Az ered mény hir de tés után min den ver seny zõ, kí sé rõ és
szer ve zõ jó ízû en fo gyasz tot ta el az ebé det.
Ez úton sze ret ném meg kö szön ni Ta tár Lász ló, Jancsó
Gá bor, ifj. Pál Sán dor vál lal ko zók nak, va la mint a Fegy ver -
nek és Vi dé ke ÁFÉSZ-nek a tá mo ga tá sát, mellyel hoz zá -
já rul tak a hor gász ver seny meg ren de zé sé hez. Ezen kí vül
kö szö net il le ti hor gász egye sü le tünk ve ze tõ sé gé nek mun -
ká ját. 
Tá jé koz ta tom hor gász tár sa i mat, hogy má jus ban a
Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge
kül dött köz gyû lést tar tott, me lyen Tö rök Sán dor el nök az
egye sü let ér de ké ben ki fej tett ered mé nyes mun ká já ért
„Hor gász Egye sü le tért” me gyei ki tün te tõ jel vényt ado má -

nyoz ta Tukarcs Ist ván ügy in té zõnk nek. A kül dött köz gyû -
lé sen részt vett a MOHOSZ új ügy ve ze tõ el nö ke Fû rész
György is.

MÓRA-NAPI HORGÁSZVERSENY
A Móra-Napok ke re té ben hor gász egye sü le tünk hor gász -
ver senyt ren de zett a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in -
téz mény di ák jai ré szé re a 2-es holt ágon. Olya nok
ve het tek részt 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 me -
lyik hor gász egye sü let nél vál tot ták. 
A ver seny zõ kön és a ren de zõ kön kí vül több szü lõ is kí -
ván csi volt a ren dez vény re. 
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.Pálfi Ta más
 2.Hu bai Ist ván
 3.Tóth Mart ina

Az el sõ há rom he lye zett ju tal ma hor gász fel sze re lés volt,
amit nagy öröm mel vet tek át a nyer te sek. 
Tá jé koz ta tom az egye sü let tag ja it, hogy az õszi
vegyeshalfogó ver se nyün ket 2011. szep tem ber 18-án
tart juk a 2-es holt ágon. A rész le tek rõl le vél ben fog juk ér -
te sí te ni az en ge déllyel ren del ke zõ tag ja in kat.
Az el kö vet ke zõ idõ szak ra jó hor gá sza tot kí ván: a
Fegyverneki Hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge ne vé ben:

-Tukarcs Isvánné el nök-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei
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2011. ja nu ár 29-én má so dik al ka lom mal ren dez tük meg a
ka to li kus far san gi össze jö ve telt. Rö vid mû sort ad tak a hit -
ta nos gye re kek és az An gol kert úti Idõ sek Ott ho ná nak la -
kói. A fris sen sü tött fánk, és „ba tyu ban” ho zott éte lek
el fo gyasz tá sa után kö tet len be szél ge tés sel, majd nó tá -
zás sal zá rult az es te. A nagy böj ti idõ ben élel mi szert gyûj -
töt tek a hí vek a temp lom ban, me lyet cso por tunk osz tott
szét a rá szo ru lók nak. Öröm mel fo gad tuk el sõ al ka lom mal 

Fegyverneken a Fel tá ma dá si Me net ke reszt jét, amely be -
jár va a Kár pát-me den cét ju tott el cél já hoz. A me net nagy -
pén te ken in dult Zamárdiból, és pün kösd kor ér ke zett meg

Csíksomlyóra. A kez de mé nye zés 2005-ben, a rossz em -
lé kû  2004. de cem ber 5-i nép sza va zást kö ve tõ en azért
jött lét re, hogy hir des se el fá sult, csa ló dott hon fi tár sa ink -
nak nem ze ti ujjászületésünk szük sé ges sé gét. A Fel tá ma -
dá si Me net jel vé nye az Ár pád-ko ri szár nyas ke reszt,
mely re min den, az út so rán érin tett te le pü lé sen sza la got
kö töt tek. A köz sé günk cí me ré vel el lá tott sza la got Ta tár
Lász ló pol gár mes ter he lyez te el. Az idén is részt ve szünk
az EU élel mi szer se gély prog ram já ban. En nek ke re té ben
jú ni us ban 113 csa lá dot ré sze sí tet tünk tar tós élel mi szer
cso mag ban.

Fel hí vom fi gyel mét a se gé lye zet tek nek, hogy egyes sze -
mé lyek a ka to li kus karitászra hi vat koz va jog ta la nul kér ték
az adó azo no sí tó szá mu kat. Az ado má nyok át adá sá hoz
er re nincs szük sé günk. Ké rem, ne ad ják ki in do ko lat la nul
sze mé lyes ada ta i kat!

Ha gyo má nyunk hoz hí ven jú li us 17-24-ig ven dé gül lát tunk 
Tiszagyendán 13 er dé lyi gye reket Nagy sza lon tá ról. A
csa lá dok éve al kal má ból vá ro si csa lá dok tól 7 gye rek, az
Ala pít vány tól 6 gye rek ér ke zett. Vol tak Szol no kon, Kun -
he gye sen, stran dol tak Túrkevén. Sze re pelt még a prog -
ram ban já ték, kéz mû ves fog lal ko zás, tú rá zás. Al bert
Lász ló és csa lád ja íjász be mu ta tót és ver senyt ren de zett,
ami na gyon el nyer te tet szé sü ket. Meg le pe tés ként ér te
õket Jancsó Gá bor ado má nya, a fi nom töl tött ká posz ta,
sü te mény és üdí tõ ital. Jó ét vá gyuk nak kö szön he tõ en
min den el fo gyott. A bú csú es ten õzpörköltet fõ zött Czifra
Zsig mond, me lyet Kocsmár György nek kö szön he tünk. Az 
ala pít vá nyi gye re kek kö zül ket ten már jár tak ná lunk, szí -
ve sen jöt tek az idén is. Öröm mel üd vö zöl ték, ré gi ba rát -
nak te kin tet ték a hely be li gye re ke ket. Jól si ke rült tá bort
tud ha tunk ma gunk mö gött, sze ret nénk ezt éven ként meg -
is mé tel ni.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki se gí tõ ink nek, tá mo ga tó ink nak, 
ál ta luk meg sok szo ro zó dik ered mé nyes sé günk.

Ön kén tes se gí tõ ink vol tak: Tóthné Do bos Ju dit, Vasné
Tóth Haj nal ka, Czifra Zsigmondné, Czifra Bá lint, Polster
Il di kó, Budainé Vincze Eri ka, Áy Gyuláné, Var ga Edit, és
még jó né hány tiszagyendai és fegyverneki ma gán sze -
mély, akik sü te ményt sü töt tek és gyü möl csöt hoz tak.

Tá mo ga tó ink vol tak: Eg ri Fõ egy ház me gyei Karitász, Bor -
dás Pé ter plé bá nos, Ko vács Sán dor, a Me gyei Köz gyû lés
El nö ke, Ta ka rék szö vet ke zet Fegy ver nek, Kübler Vesta
Kft , Kis új szál lá si Víz mû Kft., Tiszagyendai Ala pít vány,
Haj nal Istvánné, Busi An tal, Boly hos Má ria, Huberné
Doroszlai Éva, Dr.Kiss György és ne je, Dr.Tóth Sa rol ta,
Dr.Mé hész Ju dit, Baunok Béláné, Daku Mi hály és ne je,
Bu dai Klá ra, MervaiÖdönné, Tö rök Aran ka és csa lád ja,
Ipacs And rás, özv.Ipacs Andrásné, Már ton Mihályné,
Szabóné Hillender Ani kó, Hillender Mihályné, Hapek
Imréné, Elbert Te ré zia, Csécsei Kál mán, Országh Lász ló, 
Fa ze kas Andrásné, Zakar Zol tán, Nagy Sán dor.

-Leblanc Lajosné csop.vez.-

A Ka to li kus Karitász prog ram jai

A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár ke re te in be lül egy uni ós pá -
lyá zat mû kö dik és ket tõ pá lyá zat tá mo ga tá sá nak meg ér ke -
zé sét vár ja Törökszentmiklós gesz tor sá gá val, a pá lyá zó
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta
 TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0054 A köz mû ve lõ dé si szol gál -
ta tá sok fej lesz té se Törökszentmiklós és Fegy ver nek te le -
pü lé se ken.
A leg utób bi Fegyverneki Hír mon dó óta be fe jez tük a pro -
jek tet. 
Jú ni us hó nap ban a De mok ra ti kus in téz mény rend szer
meg is me ré se ke re té ben az ön kor mány za ti in téz mé nyek, a
ci vil szer ve ze tek, az ön kén tes ség és az ál lam szer ve ze te it
is mer ték meg a részt ve võk.
A pre ven ció ré sze ként ön is me re ti tré nin ge ket, hely tör té -
ne ti is me ret ket nyúj tot tunk szak is ko lá sok nak.
A GYES-en, GYED-en lé võk kis cso por tos mun ka pi ac ra
vissza ju tást se gí tõ mun ka ügyi, jo gi ismeretekET sze rez -
het tek, részt ve het tek ön is me re ti tré ning jel le gû fog lal ko -
zá so kon.
TÁMOP 3.2.4/08/1-2009/0012 Nagy kun Tu dás de pó-
Exp ressz - A könyv tá ri há ló zat nem for má lis és in for má lis
kép zé si sze re pé nek erõ sí té se az élet hosszig tar tó ta nu lás
ér de ké ben.
A pá lyá zat alap ján no vem ber 30-ig a hely tör té ne ti do ku -
men tu mok fel dol go zá sa fo lyik.
A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár új hon lap ja a pá lyá zat ke re -
té ben ké szült el, mely a www.kultura-fegyvernek.hu cí -
men ér he tõ el.
A pá lyá zat le zá rult, az el szá mo lást el küld tük, de még a tá -
mo ga tás meg ér ke zé sé re vá runk:
TIOP 1.2.3/08/1-2008-0080 Nagy kun Tu dás de pó-
Expressz-Könyvtári szol gál ta tá sok össze han golt inf rast -
ruk tú ra fej lesz té se.

TÁMOP-TIOP pá lyá za tok

Dobler Ma ri an na és
Szeleczky Zol tán Fe renc

2011. 07. 16-án,
Váradi Krisz ti na és

Hor váth At ti la 2011. 08. 06-án
há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk és sok bol dog sá got 
kívánunk ne kik.

Há zas ság kö té sek
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Tisz telt La kos ság!
Ez úton sze ret ném tá jé koz tat ni Önö ket,

hogy a NETIST BT,
Né meth Ist ván Te met ke zé si

Szol gál ta tás
(5231 Fegy ver nek, Hárs fa út 12 – a

ré gi he lyén) a ne héz órák ban
ke gye let tel és tisz te let tel áll
a la kos ság ren del ke zé sé re.

Éj jel-nap pa li el ér he tõ sé gek:

06-30/286-7393,

06-70/216-1768,

06-56/481-889

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

OLLÉ FERENCNÉ
szü le tett Domán Ju li an na

te me té sén részt vet tek. Kü lön kö szön jük Né meth Ist ván
te met ke zé si vál lal ko zó se gít sé gét

a mél tó szer tar tás le bo nyo lí tá sá ban.

„Szá munk ra Te so sem le szel ha lott,
Örök ké él ni fogsz, mint a csil la gok.”

A gyá szo ló csa lád

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, 
akik sze re tett édes anyánk, nagy ma mánk

ENGLER JÁNOSNÉ
te me té sén részt vet tek,

sír já ra vi rá got, he lyez tek.

Há rom lá nya és uno kái

Kö szön jük mind azok nak, akik édes anyánk,

ÖZV. KOVÁCS ISTVÁNNÉ
szü le tett Var ga Er zsé bet

te me té sén meg je len tek,

fáj dal munk ban osz toz tak.

A gyá szo ló csa lád.

Fegyvernek-Törökszentmiklós

EMLÉKEZÉS

BARTA JÓZSEFNÉ
szü le tett Nagy Er zsé bet

Fe le ség, édes anya, nagy ma ma
Halálának1. év for du ló já ra

„Kit õriz a szí vünk,
Nem hal meg so ha,

Kit lel künk kel lá tunk,
So ha nem megy el.”

Sze re tõ csa lád ja

EMLÉKEZÉS

FÜLEKI JÓZSEF
Ha lá lá nak

11. év for du ló ján
„Egy szál gyer tya, mely las san vé gig ég,

Egy élet, mely per cek alatt vé get ért.
Itt hagy tad azo kat, kik sze ret tek té ged,
De em lé ked örök re szí vünk be égett.”

Sze re tõ csa lád ja 
Fegy ver nek, Tiszaroff

„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:
Gál Józsefné,
szül.: Mik lós An na élt 85 évet
Lo vász Sán dor Ist ván élt 70 évet
Ollé Ferencné 
szül.: Domán Ju li an na élt 75 évet
Im re Sándorné
szül.: Bakondi Ilo na élt 82 évet
Kiss Já nos Ist ván élt 89 évet
Csík Miklósné
szül.: Sze pe si Mar git élt 85 évet
Csaj ági Mi hály élt 71 évet
Ko vács Istvánné
szül.: Var ga Er zsé bet élt 68 évet
Sze ke res Istvánné
szül.: Bartus Zsu zsan na élt 52 évet
Mik ló si Já nos élt 60 évet

Em lé kü ket meg õriz zük.
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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 VESZETTSÉG
ELLENI KÖTELEZÕ OLTÁSA 2011. év ben nagy köz sé -
günk ben az aláb bi he lyen és idõ ben tör té nik:
Do bó tér szep tem ber 05-én 8-12 órá ig
Do bó tér szep tem ber 06-án 14-18 órá ig
Hu nya di út-Orgona út sa rok szep tem ber 07-én 8-12 órá ig
Szapárfalu Klub könyv tár u. szep tem ber 08-án 8-12 órá ig
Szapárfalu Klub könyv tár u. szep tem ber 09-én 14-18 órá ig
Dó zsa Gy. út–Liszt F. út sa rok szep tem ber 12-én 8-12 órá ig
Marx K. út–Dam ja nich út sa rok szep tem ber 13-án 8-12 órá ig

PÓTOLTÁS:
Do bó tér szep tem ber 21-én 8-12 órá ig

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. 
Pol gár mes te ri 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:  3000.- 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-

Eboltás
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 2011. au -
gusz tus 31. és szep tem ber 14. kö zött a Mû ve lõ dé si Ház -
ban idõ sza kos tü dõ szû rõ vizs gá la tot tart.

Szû ré si idõ na pon ta:
 hét fõ 1200 - 1700

 kedd   800 - 1300

 szer da 1200 - 1700

 csü tör tök   800 - 1300

 pén tek   800 - 1300

Szep tem ber 14-én (szer dán) a szû rés 1200 -1630 órá ig
tart!

Az ál lam pol gár ok 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!

A szû rés 40. év fe lett in gye nes!
• a 40. év alat ti ak nak be uta ló szük sé ges a fog lal ko -
zás-egész ség ügyi or vos tól, s a szû rést té rí té si díj el le -
né ben ve he tik igény be! (csek ket a hely szí nen ad nak.)

• 14 - 18 év kö zött a be uta lón kí vül, szü lõi be le egye zõ
nyi lat ko zat is szük sé ges. (Nyom tat ványt a hely szí nen
ad nak.)

• Sze mély azo no sí tó iga zol ványt és a TAJ szá mot tar tal -
ma zó be teg kár tyát vi gye ma gá val.

• Akik nek 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.

• Egész ség ügyi 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. 

-Polgármesteri Hi va tal-

Tüdõszûrés

Gó lya hír
"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." 

Bu rai Eni kõ 2011. 06. 03. Szü lei: Bog dán Eni kõ és Bu rai Je nõ
Góbor Dá ni el 2011. 06. 03. Szü lei: Ko vács Krisz ti na és Góbor József
Ba logh Bá lint 2011. 06. 23. Szü lei: Henn Anett és Ba logh Sán dor
Lip csei Pé ter 2011. 06. 23. Szü lei: Köpösdi Kit ti és Lip csei Márk
Ma jor Éva 2011. 06. 24. Szü lei: Nagy And rea és Ma jor Ti bor
Kor pás Ri ta 2011. 07. 07. Szü lei: Kocsmár Er zsé bet és Kor pás Csa ba
Csík Leila 2011. 07. 13. Szü lei: Pá va Éva és Csík Gyu la
Má nyi Má té Ben ce 2011. 07. 13. Szü lei: Pé csi An na má ria és Má nyi Zsolt
Nagy Márkó 2011. 07. 24. Szü lei: Krakó Mó ni ka és Nagy At ti la

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

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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné dr.  jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Bérczesi Má ria

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt
ISSN 2060-4203

2011. évi lap zár ta idõ pont jai:  2011. október 3., december 1.

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. 
 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.

 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.

 12. oldal Fegyverneki Hírmondó 2011. augusztus 15.


