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A köz ség el sõ dísz pol gá rá nak a
fegyverneki szár ma zá sú 
Dr. Há mo ri Jó zsef aka dé mi kus
pro fesszort vá lasz tot ta meg a
Kép vi se lõ-tes tü let 2011.jú ni us
23-án. A ne ves hí rû ki tün te tett
Szé che nyi -dí jas bi o ló gus, egye -
te mi ta nár, a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia ren des tag ja,
2002 -2008 kö zött al el nö ke. 1992
-1994 kö zött a Pé csi Or vos tu do -
má nyi Egye tem rek to ra, 1998

-1999 kö zött az Or bán-kor mány
el sõ nem ze ti kul tu rá lis örök ség
mi nisz te re. Az ideg rend szer és az 
ideg ele mek kö zöt ti kap cso la tok
funk ci ós szer ke ze té nek ne ves
ku ta tó ja, mun kás sá ga je len tõs az
agyi ide gek ku ta tá sa te rü le tén. 

A kü lön le ges el is me rés át adá sá ra 
az ün ne pi tes tü le ti ülés ke re té -
ben, 2011.ok tó ber 21-én, 16.00
órá tól ke rül sor a Mû ve lõ dé si Ház
és Könyv tár nagy ter mé ben.

Fegyvernek elsõ díszpolgára



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:

Au gusz tus 25. 

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép -
vi se lõ-tes tü le te:
• A 2011. évi költ ség ve té si I. fél évi vég re haj tá sá ról

ké szült be szá mo lót el fo gad ta.
• Egyet ér tett a Fegy ver nek Nagy köz ség te rü le tén

fenn tar tott te me tõk rõl, va la mint te met ke zé si te vé -
keny ség rõl szó ló ren de let mó do sí tá sá val

• Meg al kot ta a ven dég lá tó üz le tek éj sza kai nyit va -
tar tá si rend jé rõl szó ló ren de le tet.

• El fo gad ta a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról
szó ló ren de let mó do sí tá sát. 

• A te le pü lés kör nye zet vé del mé rõl szó ló ren de let
mó do sí tá sát le vet te na pi rend rõl.

• A la ká sok bér le té rõl, va la mint el ide ge ní té sé rõl szó ló ren de le tet
mó do sí tot ta.

• A lu xus adó ról szó ló ren de le tet ha tá lyon kí vül he lyez te. 
• Jó vá hagy ta a Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. kö zött lét -

re jö võ el szá mo lá si meg ál la po dás ról szó ló ha tá ro za tot
• Mó do sí tot ta a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl csõ de

In téz mény fenn tar tó Tár su lá si Meg ál la po dá sát.
• Nem fo gad ta el, hogy a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár köz mû ve lõ -

dé si fel ada ta i nak el lá tá sá ra Tár su lá si Meg ál la po dás vagy
Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás jöj jön lét re.

• Egyet ért az zal, hogy a te le pü lé si szi lárd hul la dék tár su lá si for má -
ban tör té nõ szál lí tá sá ra Fegy ver nek szék hellyel lét re ho zott kom -
mu ná lis szol gál ta tó in téz ményt kö zö sen tart fenn, tár su lás
for má já ban. A tár su lás ban részt ve võ te le pü lé sek: Fegy ver nek,
Ör mé nyes, Kuncsorba, Tiszatenyõ, Tiszapüspöki és Ken gyel.

• A Kép vi se lõ tes tü let Kollné Ilyés An na má ria vé dõ nõ lak tá ci ós
szak ta nács adó vizs gá ra fel ké szí tõ szak ké pe sí tés meg szer zé sét
nem tá mo gat ja.

• Mó do sí tot ta a 41/2011.(II.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tot.
• Vissza von ta a 114/2011.(VI.23.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tot. 
• Ér té ke sí tet te a Fegy ver nek, Zrí nyi út 1. sz. alat ti in gat lant bon tá si

kö te le zett ség gel brut tó 200.000,- Ft-ért Gyetvai Lász ló ré szé re. 
• A Fegy ver nek, Elõ re út 14. sz. alat ti in gat lan nem ke rült ér té ke sí -

tés re. 
• Egyet ért a Jász-Nagykun-Szolnok Szak kép zés-szer ve zé si Tár -

su lás lét re ho zá sá ról és mû köd te té sé rõl szó ló meg ál la po dás mó -
do sí tá sá val. 

• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le -
te hoz zá já rul ah hoz, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei
Rendõr-Fõkapitányság Köz le ke dés ren dé sze ti Osz tály
Balesetmegelõzési Bi zott sá ga Fegy ver nek bel te rü le tén pléh
rend õrt he lyez zen ki vál ta ko zó hely szí nen.

• 2011. ok tó ber 1-i ha tállyal hoz zá já rul ah hoz, hogy az Euro-Poli
Dentál Fo gá sza ti Kft. mû köd tes se az I. sz. fog or vo si kör ze tet.

• Az ön kor mány zat az Euro-Poli Dentál Fo gá sza ti Kft. ké rel mé nek
meg fe le lõ en az ok tó ber és no vem ber ha vi tel je sít mény dí jat az
utó fi nan szí ro zás ra va ló te kin tet tel át ad ja a Kft. ré szé re, csök -
kent ve a szep tem ber ha vi bér-, já ru lék- és re zsi költ sé gek kel. 

• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat va gyon gaz dál ko dá sá ról és va -
gyon ke ze lé sé rõl szó ló ren de le tet. 

Szep tem ber 25.

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te:
• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat 2011. évi költ ség ve tés ét.
• Mó do sí tot ta a he lyi ipar ûzé si adó ról szó ló ren de le tet, amely ben

2012. ja nu ár 1-tõl az adó alap 2 %-ról 1,9 %.-ra csök kent.

• A la ká sok bér le té re, va la mint el ide ge ní té sé re vo nat ko zó egyes
sza bá lyok ról szó ló ren de le tet mó do sí tot ta, a ha vi lak bé rek mér -
té ke emel ke dett.

• A köz te rü let hasz ná lat ról szó ló ren de le tet mó do sí tot ta.
• A Fegy ver nek Nagy köz ség te rü le tén fenn tar tott te me tõk rõl, va la -

mint te met ke zé si te vé keny ség rõl szó ló ren de let ben mó do sí tot ta
a te met ke zé si dí ja kat, ame lyet 2012. ja nu ár 1-tõl kell al kal maz ni. 

• A Fegy ver nek Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén a vá sá rok
tar tá sá nak rend jé rõl szó ló ren de le tet mó do sí tot ta.

• A te le pü lés kör nye zet vé del mé rõl szó ló ren de le tet mó do sí tot ta. 
• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló ren de le -

tet. 
• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat va gyon gaz dál ko dá sá ról és va -

gyon ke ze lé sé rõl szó ló ren de le tet.
• A Kép vi se lõ-tes tü let le vet te na pi rend rõl a te le pü lé si fo lyé kony

hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sát és to váb bi
egyez te tést ja va sol a szál lí tást vég zõk kel. 

• El fo gad ta Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének
2012. évi éves el len õr zé si ter vét. 

• En ge dé lyez te a 2011/2012-es ne ve lé si, ta ní tá si év ben, a fenn -
tar tá sá ban lé võ köz ok ta tá si in téz mé nyek ben in dít ha tó cso por -
tok, osz tá lyok szá mát és en ge dé lye zi a ma xi má lis lét szám tól
va ló el té rést. 

• Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 172. sz. alat ti he lyi sé get ha tá ro -
zat lan idõ re té rí tés men te sen hasz ná lat ba ad ja 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 ré szé re. 

• Mó do sí tot ta a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl csõ de
Ala pí tó Ok ira tát. 

• Mó do sí tot ta 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 Ala pí tó Ok ira tát. 

• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek la kos sá gá nak egész sé ges és biz ton -
sá gos éle té ért” és a Fegy ver nek biz ton sá gos és egész sé ges
kör nye ze té ért” ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta it.

• Csat la koz ni kí ván a Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány -
za ti Ösz tön díj pá lyá zat 2012. évi for du ló já hoz.

• Tiszabõ Köz ség gel nem kí ván kör jegy zõ ség ben köz re mû köd ni,
te kin tet tel a köz igaz ga tás vár ha tó át szer ve zé sé re.

• Kö te le zett sé get vál lalt üd vöz lõ táb lák ki he lye zé sé re. 
• Az Or vo si Ren de lõ I. sz. há zi or vo si szol gá lat mû köd te té sé hez

szük sé ges há zi or vos mun ka kör be töl té sé re ki írt pá lyá zat ra be ér -
ke zett 2 pá lyá za tot nem fo gad ja el, mi vel nem fe lel meg a pá lyá -
za ti ki írás nak. 

• Vissza von ta a 98/2011.(V.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tot. 
• Az Ön kor mány zat nem kí ván csat la koz ni a Sol Oriens Kft. ál tal

mû köd te tett köz pon ti ügye let hez a 2015-ig vál lalt kö te le zett sé ge
mi att. 

• A 2011. évi mun ka ter vet mó do sí tot ta. 
• A Sza bó és Tár sa Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft-vel szem ben

nem él a hi te le zõi igény be je len tés sel, de ké ri a Köz jegy zõi ok irat -
ban fog lalt vég re haj tá si el já rás meg in dí tá sát.

• Kö te le zett sé get vál lal a 2011. évi költ ség ve tés ter hé re a 2011.
ok tó ber 21-i ün ne pi ülé sen át adás ra ke rü lõ Dísz pol gá ri Cím ado -
má nyo zá sá nak ün ne pé lyes meg ren de zé sé re.

• Kö te le zett sé get vál lal jel zõ rend sze res há zi se gít ség nyúj tás ki -
ala kí tá sá ra 1.000.000,- Ft összeg ben. 

• Dön tött a „Te le pü lé si szenny víz tisz tí tó te lep bõ ví té se és szenny -
víz csa tor ná zás Fegy ver nek” cí mû pro jekt fi nan szí ro zá sá ról és
az eh hez kap cso ló dó kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás ról.

• Egyet ért a Fel sza ba du lás út 169. sz. alat ti in gat la non fej lesz tõ
köz pont lé te sí té sé vel. 

• Egyet ért vá gó pont lé te sí té sé vel. 
• Kö te le zett sé get vál lal a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol -

gál ta tá si Köz pont lét szám elõ i rány za tá nak eme lé sé re.

A Képviselõ-testület hírei



A Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény
tá jé koz tat ja a Tisz telt Fo gyasz tó kat, hogy In téz mé nyünk fo -
lya ma to san cse ré li a le járt hi te les sé gû víz órá kat!

2011. év ben ed dig 550 db óra cse rét vé gez tünk el, a to váb bi 
óra cse ré ket elõ re lát ha tó lag 2011. ok tó ber vé gé ig fo lya ma -
to san ter vez zük.

A la kos sá gi víz mé rõk le ol va sá sát a he lyi ön kor mány za ti
ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint min den pá ros hó nap
15-tõl bo nyo lít juk. 

Ok tó ber hó nap ban ese dé kes sé vá lik az ál ta lány-dí jas fo -
gyasz tók le ol va sá sa is.! (Fegy ver nek köz mû ves víz el lá tá -
sá ról szó ló 13/1994. (V.27.) sz.ön kor mány za ti ren de let 7.§. 
(2) b.) pont ja alap ján )

Az Önök fel ada ta, hogy tisz tán tart sák a víz mé rõ ak nát! 

A Hír mon dó ban ko ráb ban köz zé tett cik künk el le né re to -
vább ra is ta pasz tal ha tó, hogy a víz mé rõ ak nák több sé gé -
nek kör nye ze te gon do zat lan, be nõt te a kú szó nö vény, az
ak ná ban lé võ sze rel vé nye ket el lep te a be szi vár gó ta laj-, il -
let ve csa pa dék víz. A víz mé rõ és a sze rel vé nyek nem hoz -
zá fér he tõk az ak ná ban ta lál ha tó föld, va la mint a téliesítés
mi att vissza ma radt szi ge te lõ anyag, rongy, stb. mi att, me -
lyek ne he zí tik a mun ka el vég zé sét. (38/1995. (IV.5.)
sz.Kor mány ren de let) 

Ha nem si ke rült a víz mé rõ órát le cse rél ni, vagy le ol vas ni, az 
ér te sí tõn ta lál ha tó el ér he tõ sé ge ken ke resz tül kér je nek
egyez te tést, és je lent sék be óra ál lá su kat!

Ha fon tos Ön nek, hogy szám lá ján va lós ada tok sze re pel je -
nek, te gye le he tõ vé a  si ke res víz mé rõ ol va sást és az óra -
cse rét! 

A pon tos ság kö zös ér de künk!

Meg ér té sü ket és együtt mû kö dé sü ket kö szön jük!
-Nardai Dá ni el-

-Fegyverneki Vízmû és Községgazdálkodási Intézmény -

Tá jé koz ta tás víz óra cse rék rõl,
víz mé rõk le ol va sá sá ról

Fon tos az ár kok, csa tor nák és mû tár gyak tisz tán tar tá sa, el -
ha nya go lá suk bel víz zel ve szé lyez te ti az in gat la no kat!

Fo ko zott fi gyel met for dít er re a Fegyverneki Víz mû és Köz -
ség gaz dál ko dá si In téz mény is, közcélú fog lal koz ta tot tak
be vo ná sá val fo lya ma to san vé gez zük a bel te rü le ti el ve ze tõ
rend szer kar ban tar tá si mun ká it.

2011-ben a kö vet ke zõ ket haj tot tuk vég re:
• Bel te rü le ti nyílt bur kolt (be ton) me der bõl az ide gen anya -
gok és le üle pe dett iszap el tá vo lí tá sa, me der part já nak
ren de zé se: 900 fo lyó mé te ren

• Át ere szek bõl a le ra kó dott iszap és ide gen anya gok el tá -
vo lí tá sa ké zi erõ vel: 50 fo lyó mé ter hosszon. A ké zi erõ vel
el nem vé gez he tõ tisz tí tá si mun ká kat ké sõb bi idõ pont ban 
spe ci á lis csa tor na tisz tí tó gép igény be vé te lé vel kí ván juk
el vé gez ni. 

• Tisz tí tó- és üle pí tõ ak nák, be ton mû tár gyak tisz tí tá sa
• Nyílt bel víz-el ve ze tõ ár kok me der ren de zé se

Az el múlt évek bel víz prob lé má i nak egyik fõ oka az volt,
hogy az in gat la nok elõt ti bel víz el ve ze tõ ár kok ba, nyílt csa -
tor nák ba, utak és be já rók alat ti át ere szek be sze mét, nö vé -
nyi ma rad vá nyok, sár és egyéb anya gok ke rül tek. 

A fel hal mo zó dott ide gen anya gok csök ken tet ték, oly kor tel -
je sen meg szün tet ték a rend szer víz szál lí tó ké pes sé gét. Az
át eme lõ szi vattyúk hoz el jut va a sze mét és a hor da lék csök -
ken tet te an nak mû kö dé sét, rosszabb eset ben olyan mû -
sza ki hi bát okoz tak, hogy a be ren de zés tel je sen
mû kö dés kép te len né vált, így a bel víz to vább ve szé lyez tet te 
az in gat la no kat.

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le té nek a te le -
pü lés kör nye zet vé del mé rõl szó ló 13/2005. (IV.29.) szá mú
ren de le té nek 5.§. (2) be kez dé se alap ján az in gat lan tu laj -
do no sa, hasz ná ló ja, ha szon él ve zõ je kö te les gon dos kod ni
az in gat lan elõt ti nyílt árok és en nek mû tár gya i nak tisz tán
tar tá sá ról, a csa pa dék víz za var ta lan le fo lyá sát aka dá lyo zó
anya gok el tá vo lí tá sá ról, fa és cser je ki vá gá sá ról, fû és
egyéb nö vény zet ka szá lá sá ról, hul la dé kok el tá vo lí tá sá ról.

Az el ve ze tõ- rend szer tisz tán tar tá sát az Ön kor mány zat a
ké sõb bi ek ben is rend sze re sen el len õriz ni fog ja. Amennyi -
ben az in gat lan tu laj do no sa a ren de let ben fog lal tak be tar tá -
sát nem tel je sí ti,  az sza bály sér té si el já rást von ma ga után 

Kér jük a Tisz telt La kos sá got, hogy a rend szer biz ton sá gos
mû kö dé se ér de ké ben az in gat la nok elõt ti te rü le te ken az ár -
kok, csa tor nák és mû tár gya ik tisz tán tar tá sá ra fo ko zott fi -
gyel met for dít sa nak!

-Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény -

Bel víz el ve ze tõ rend szer kar ban tar tá sa

Egyet ér tünk ab ban, hogy a ká tyúk gya lo gos nak, ke rék pá -
ros nak, au tós nak egy aránt bosszú sá got okoz nak! Saj nos a 
té li csa pa dé kos idõ já rás is mét kí mé let len nyo mo kat ha -
gyott ma ga után: több he lyen ta lál koz hat tunk ha tal mas lyu -
kak kal, ká tyúk kal. Kü lö nö sen igaz volt ez azok ra az
út sza kasz ok ra, ame lye ken fo lya ma tos volt a te her gép jár -
mû for ga lom.  

A ke let ke zett út hi bák folt sze rû ki ja ví tá sa tech ni kai okok mi -
att csak au gusz tus hó nap ban kez dõd he tett el. A
Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si in téz mény 2
gép pel és 4 fõ vel elõ ször a leg kri ti ku sabb sza ka szok ja ví tá -
sát vé gez te el. A ké sõi kez dést el len sú lyoz za, hogy nap ja -
ink ra már el mond hat juk: min den bel te rü le ti szi lárd
bur ko la tú út - egy sor ral tör té nõ - ja ví tá sa meg tör tént. Ha az 
idõ já rás en ge di, ak kor az újab ban ke let ke zett hi bák ja ví tá -
sá ra is sor ke rül eb ben az évben.

Az utak ja ví tá sa so rán ed dig 1.117.000 Ft ér ték ben, 47,3
ton na kõ,  va la mint 5,4 ton na emul zió ke rült fel hasz ná lás ra.

-Nardai Dá ni el-
-Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény -

Ká tyú zás ról rö vi den

Szán tó föl di be mu ta tó kon te kint het ték meg a leg újabb, min -
den csúcs tech no ló gi át fel vo nul ta tó gép cso dá kat az in téz -
mény dol go zói. 2011. szep tem ber 6-án a KITE
szer ve zé sé ben Sár bo gárd adott ott hont ér té kes és hasz -
nos ta pasz ta la to kat adó mezõgazdasági gépbemutatónak. 

-Tháler Jó zsef-
-mezõgazdasági szaktanácsadó-

Mezõgazdasági gépbemutató
Sárbogárdon



Pá lyá za ti tá mo ga tás sal újul hat meg és gaz da sá go sabb
mû kö dés sel foly tat hat ja mun ká ját Ál ta lá nos Is ko lánk! 

Ön kor mány za tunk 2011 áp ri li sá ban pá lyá za tot nyúj tott be
a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tor na ter mé nek fel újí tá sá ra,
va la mint az ok ta tá si in téz mé nyek komp le xebb mû sza ki ke -
ze lé sé re.

A pá lyá za ti tá mo ga tás ra „az ön kor mány za ti fel adat el lá tást
szol gá ló fej lesz té sek hez kap cso ló dó köz pon to sí tott elõ i -
rány zat ból szár ma zó tá mo ga tás igény be vé te lé rõl” szó ló
7/2011. (III.9.) BM Ren de let alap ján pá lyáz hat tunk.

A si ke res pá lya mû alap ján a Tá mo ga tó Szer ve zet az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la fõ épü le té re vo nat ko zó hõtechnikai
inf rast ruk tú ra fej lesz tést ítél te tá mo gat ha tó nak és összes -
sé gé ben net tó 22 497 000 fo rint tá mo ga tás ban ré sze sí tet -
te. 

A 2011. au gusz tus 15-én meg kez dett és 2011. szep tem ber 
16-án szer zõ dés kö tés sel zá rult köz be szer zé si el já rás
ered mé nye kép pen meg kö tött szer zõ dés alap ján a meg va -
ló sí tás össze ge net tó 22 485 216 fo rint, mely hez 5 621 304
fo rint nyi ön kor mány za ti ön erõ tár sul, így összes sé gé ben
brut tó 28 106 520 fo rint ból ké szül het el a be ru há zás. 

A tá mo ga tás se gít sé gé vel az épü let va la mennyi nyí lás zá -
ró ját új, ener gia ta ka ré kos hõ szi ge telt re cse rél het jük és hõ -
szi ge telt ki vi tel ben újul hat meg a tel jes hom lok zat is . 

Mai vi lá gunk ban kü lö nö sen fon tos, hogy a lét re jö võ ered -
mé nyek ne csak tetszetõsek, ha nem  ta ka ré ko sak is le gye -
nek. Ezért ér té ke len dõ, hogy a si ke res fej lesz tés sel az
épü let ener gia ha té kony sá ga je len tõ sen ja vul hat, fû té si
költ sé ge ink vár ha tó an csök ken het nek. 

A meg va ló sí tás ter ve zett üte me alap ján a mun ka 2011.
szep tem ber 19-én kez dõdött és 2011. de cem ber 29-én fe -
je zõd het be. Az újabb be ru há zás ter mé sze te sen a la ko sok
tü rel mét is igény be ve he ti. A meg va ló sí tás ide jé re a mun -
kák te rü le ti igé nye i ért és a mun ka vég zés sel já ró egyéb kel -
le met len sé ge kért ép pen ezért szí ves el né zé sü ket kér jük!

Szá mí tunk az Önök meg ér té sé re, hi szen a ké sõb bi ek ben
kö zö sen lát hat juk e mun kák tár sa dal mi hasz nát: meg ta ka -
rí tá sa ink kal csök kent het jük a költ ség ve té si hi ányt és  gyer -
me ke ink meg újult, ener gia ta ka ré kos kö rül mé nyek kö zött
ne vel ked het nek.

Bí zunk szí ves tü rel mük ben és meg ér té sük ben!
-Nardai Dániel-

Meg újul az Or czy!

A szí nes õsszel együtt új kön tös be öl tö zött a Hárs fa úti ját -
szó tér is!  Újra élénk szí nek ben pom páz hat nak meg szo kott
és meg sze re tett já té ka ink.

Az anyu kák és a cse me ték nagy örö mé re ké nyel me sebb
lett a ját szó tér hasz ná la ta is: ke -
rék pár tár lót és ivókutat lé te sí te -
nek, a pa dok és sze me tes ku kák
ke vés bé za va ró hely re ke rül tek,
és újabb ra cse rél ték az ütés csil la -
pí tó ho mo kot. 

Ah hoz, hogy mi szü lõk még so ká -
ig hall has suk itt gyer me ke ink ön -
fe ledt ne ve té sét, vi gyáz nunk kell a 
meg szé pült tér re: tart suk be a há -
zi ren det és ha kell, fi gyel mez tes -
sük er re ke vés bé körültekintõ
szü lõ tár sa in kat is!

Sze ret nénk mi nél to vább meg óv ni 
esz kö ze in ket, ezért a ját szó tér es -
te 8 után be zár, és a té li idõ szak ra, 
no vem ber 1-jé tõl téliesítjük, ilyen kor nem le het sé ges az
esz kö zö ket hasz nál ni. 

A té li pi he nõ után áp ri lis 1-jé tõl ve he tik kis fel fe de zõ ink új ra
bir tok ba a já té ko kat. Az át me ne ti szü net ter mé sze te sen
nem vo nat ko zik a fut ball pá lyá ra, ott a leg na gyobb tél ben to -
vább ra is le het ker get ni a lab dát!

-Nardai Dá ni el-

Szí nes kön tös ben
a Hárs fa úti ját szó tér

Tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got, hogy a Fegy ver nek Ön -
kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le té nek 6/1993. (III.5) sz. te me -
tõk rõl, va la mint a te met ke zé si te vé keny ség rõl szó ló
ren de let mó do sí tá sa mi att  Fegy ver nek nagy köz ség köz te -
me tõ i ben az aláb bi szol gál ta tá si dí ja kat kell al kal maz ni: 

1. Sír ásás és be hú zás 16.000.-Ft
– Ke re tes sír ese tén + 5.500.-Ft
– Fedlapos ke re tes sí re se tén + 12.000.-Ft

2. Ko ráb ban ki vál tott gon do zat lan sír hely
– Elõ ké szí té se sír ásás ra + 6.000.-Ft

3. Ur na hely sír ásá sa 8.000.-Ft

4. Gyer mek sír hely ásá sa 5.000.-Ft

5. Halottátvétel:
– munkaidõben H-P-ig 7-17 kö zött 3.000.-Ft
– munkaidõnkívül

 a. hét köz nap 17óra után 5.000.-Ft
 b. hét vé gén Szo-Vasárnap 0-24 órá ig 5.000.-Ft

11. Ra va ta lo zá sért fi ze ten dõ díj:
– hûtési díj órán ként max. 72 óra (72 órán felül hû té si dí -

jat nemkell meg fi zet ni) 60.-Ft
– felravatalozás 5.000.-Ft

A fen ti dí ja kat min den eset ben a szol gál ta tó tól füg get le nül
meg kell fi zet ni.

-Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si in téz mény-

Tá jé koz ta tó te me tõi
szol gál ta tá si dí jak ról!



Tisz telt La kos ság!

Tisz telt Ta gok, Ér de kel tek!

El sõ sor ban sze ret ném Önök nek meg kö szön ni ak ti vi tá su kat, ér dek -
lõ dé sü ket és a szer zõ dés sze rin ti tel je sí té se i ket! 

A te le pü lés la ko sai- mind annyi unk nak meg le pe tést és nagy örö met
okoz va- meg mu tat ták, hogy a be ru há zást igen is je len tõs szám ban
tá mo gat ják! Ta nú sít ja ezt az is, hogy az ön erõ biz to sí tá sá ra meg ke -
res ték Ta ka rék szö vet ke ze tün ket és tel je sí tet ték fi ze té si kö te le zett -
sé ge i ket. 

Az ed dig ha ló dó és aka do zó be ru há zás fel gyor sul ni lát szik, lé pés rõl
lé pés re vesszük az aka dá lyo kat. Az öröm mel lett ter mé sze te sen
meg le pe tést is ho zott a foly ta tás, mert a bi zony ta lan ság és a pénz -
te len ség rá nyom hat ja bé lye gét ter ve ink re. Önök, ta gok és ér de kel -
tek lát ha tó an be bi zo nyí tot ták, hogy még egy pénz ügyi leg ne héz és
kor lá to zott idõ szak ban- az is ko la kez dés idõ sza ká ban - is ké pe sek a
ter hek szin te erõ fe let ti vál la lá sá ra! Tet te ik bõl érez zük, akar ják,
hogy a te le pü lés elõ re lép jen, vál lal ják en nek költ sé ge it és bíz nak a
meg va ló sí tás ban.

Kö szön jük meg tisz te lõ bi zal mu kat!  

Kö vet ke zõ mér föld kö vünk a 2011. szep tem ber 25-én alá írt szer zõ -
dés alap ján elkészült pá lyá zat tal tel je sül het, mely a má so dik for du -
lós pá lyá za ti anyag be nyúj tá sát je len ti. A be nyúj tást kö ve tõ en tõ lünk 
füg get len, idõ igé nyes bí rá la ti sza kasz kö vet ke zik, mely nek ki me ne -
tel ét vár ha tó an a jö võ év ele jén tud hat juk biz tos ra.

Mi bí zunk mun kánk ban, Önö ket pe dig ar ra kér jük, bíz za nak ben -
nünk! Vég re kö ze le dünk cél ja ink el éré sé hez, mely hez most is, mint
min dig az Önök aka ra ta és hi te szük sé ges.

Kö zös cse lek vés re biz ta tom Önö ket!

Mind azok, akik pró bál nak ten ni te le pü lé sün kért és azon nal át lát ták
a be ru há zás fon tos sá gát,  szó lít sák meg a té to vá zó kat! Köz ve tít sék
azt a gon do la tot, hogy együtt és csak is együtt tud juk irá nyí ta ni sor -
sun kat és csak együtt tud juk tel je sí te ni a ve lünk szem ben ál ló el vá -
rá so kat! Le gyünk ré sze sei an nak a terv nek, mellyel egy
kör nye zet ba rát, ren de zett és fej lett tech ni ka be ve ze té sét, a te le pü -
lés elõ re lé pé sét szol gál juk!

Rend kí vül fon tos, hogy tu da tá ban le gyünk: egy sze ri le he tõ ség nek
va gyunk nap ról-nap ra töb ben tag jai!

Vár juk azo kat, akik még nem tud ták el dön te ni mi té võk le gye nek, ké -
rem csat la koz za nak hoz zánk, ne csak egy má sért, egész te le pü lé -
sün kért! 

Be szá mol hat nék Önök nek az el ma ra dás ban lé võk rõl, a tar to zók -
ról… még sem te szem. 

Bí zom ab ban, hogy so kuk csak bi zony ta lan, bi zal mat lan, vagy csak
egy sze rû en idõ sza ko san fi ze tés kép te len. Az idõ elõ re ha la dá sá val,
és le he tõ sé ge ink fel is me ré sé vel ezek a két sé gek re mél he tõ leg ol -
dód nak, az is ko la kez dé si idõ szak erõn fe lü li tel je sí té si kö te le zett sé -
ge el mú lik, és így vissza tér het nek a min den nap ok ba, ren dez he tik
el ma ra dá sa i kat. 

Sze ren csé re min den nap újabb és újabb csat la ko zók je lent kez nek,
akik nek nagy erõ fe szí té sek árán, de tu dunk le he tõ sé get biz to sí ta ni
ked vez mé nyes rész let fi ze tés re. 

Fi gye lem!

A csa tor na-be ru há zá sok ra nem jel lem zõ mó don si ke rült el ér ni, hogy 
a Fundamenta szer zõ dé sek meg kö té si ha tár ide jét ki tol juk és újabb
rész let fi ze té si le he tõ sé ge ket biz to sít sunk, „pót kö té se ket” szer vez -
zünk. 

Bár ki köt het még szer zõ dést és csat la koz hat a be ru há zás meg va ló -
sí tá sá hoz: 
• 2011. ok tó ber 31. nap já ig kor lá to zás men te sen min den ki köt -

het még szer zõ dést 67 hó na pos fu tam idõ re, 
• 2011. no vem ber és de cem ber hó nap ban 57 hó na pos fu tam -

idõ re,

• 2012. ja nu ár és feb ru ár hó nap ban 48 hó na pos fu tam idõ re

A szer zõ dés kö té sek he lye a Pol gár mes te ri Hi va tal.

Ke rül jük el a több sé gi aka rat ér vé nye sí té sé nek kel le met len ki erõl te -
té sét, az egy össze gû és be haj tás ra át adott, az adó ha tó ság be vo ná -
sá val kikényszerített csat la ko zá si kö te le zett sé ge ket!

Bí zunk szán dé ka ik ban és vár juk Önö ket!

Ké rem azo kat, akik még nem je lent kez tek ke res se nek meg min ket ,
mert min den ki re szük sé günk van és min den ki nek szük sé ge lesz a
be ru há zás meg va ló sí tá sá ra.

A mû kö dés biz to sí tá sá ra ha tá ro zott idõ tar tam ra köny ve lés sel fog lal -
ko zó szak cég ke rült be vo nás ra. 

A Bi zott ság egy ön te tû aka ra ta az, hogy a költ sé ge ket mi ni ma li zál -
juk, a mû kö dést szak sze rû en biz to sít suk és a ha tá ro zott idõ szak vé -
gén a fel ada to kat már meg ta nul va, ma gunk vé gez zük.

Az Ön kor mány zat és a Víz mû se gít sé get nyújt va ügy fél szol gá la ti
iro da meg va ló sí tá sán dol go zik, így vár ha tó an ok tó ber tõl a min den -
na pos ügy fél fo ga dás mél tó kö rül mé nyek kö zé köl töz het a Víz mû
ud va rán. 

Az Ön kor mány zat in for ma ti ku sai dol goz nak azon, hogy a Tár su lat
hon la pon ke resz tül is tá jé koz tat has sa a la kos sá got a fej le mé nyek -
rõl, ke zel hes se kér dé se i ket, fo gad has sa vé le mé nye i ket. Az elekt ro -
ni kus el ér he tõ ség a www.fegy ver nek.hu  ol da lon ke resz tül lesz
el ér he tõ, és a min den na pos ügy in té zés, a jog sza bá lyi kö rül mé nyek,
a gyak ran is mé telt kér dé sek, a rész le tes köny ve lé si mu ta tók, szer -
zõ dé sek fo lya ma to san el ér he tõ vé és nyil vá nos sá vál nak. 

Az aláb bi ak alap ján sze ret ném tá jé koz tat ni Önö ket a Tár su lat leg -
fon to sabb ki in du lá si ada ta i ról, mely alá tá maszt ja el vá rá sa in kat és fõ 
szá mok te kin te té ben be mu tat ja az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lá sok
össze ge it.

Ki mu ta tás a Tár su lat ról

A Fegyverneki Csa tor na mû Víziközmû Tár su lat 2520 tag ból ál ló
szer ve zet, mely ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás te kin te té ben az aláb bi ak
sze rint cso por to sít ha tó:

 a) ré gi LTP szer zõ dés sel ren del ke zõk (2006-2007. évek ben
meg kö tött Fundamenta szer zõ dé se sek 98 hó na pos fu tam idõ vel)
– szer zõ dé sek szá ma: 484 db 
– ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás tel jes össze ge: 95 590 eFt

 b) új LTP szer zõ dés sel ren del ke zõk (2011. év ben meg kö tött
Fundamenta szer zõ dé se sek 67 hó na pos fu tam idõ vel)
– szer zõ dé sek szá ma: 1098 db 
– ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás tel jes össze ge: 216 855 eFt

 c) köz vet len kész pénz ben egy összeg ben vagy 67 ha vi rész le -
tek ben tör lesz tõ ta gok
– szer zõ dé sek szá ma: 231 db 
– ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás tel jes össze ge: 45 622,5 eFt

 d) jo gi sze mély ta gok egy össze gû be fi ze tés sel
– szer zõ dé sek szá ma: 101 db 
– ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás tel jes össze ge: 19 947,5 eFt

 e) nem nyi lat ko zók (kény szer ta gok)
– szer zõ dé sek szá ma: 606 db 
– ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás tel jes össze ge: 119 685 eFt

 Összes ta gok szá ma: 2520 tag

 Összes ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze ge: 497 700 eFt

Kér dé se ik kel és vé le mé nye ik kel va la mint szer zõ dés kö té si szán dé -
kuk kal vár juk Önö ket a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

Bíz va a si ke res együtt mû kö dés ben tisz te let tel: 

-Ba kos Lász ló -
-Fegyverneki Csa tor na mû Víziközmû Tár su lat el nö ke-

Fegyverneki Csatornamû Víziközmû
Társulat hírei



SAJTÓKÖZLEMÉNY

FONTOS MÉRFÖLDKÕHÖZ ÉRT A FEGYVERNEKI SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
Fegy ver nek, 2011. szep tem ber 23.

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött ír ták alá Fegy ver nek Nagy köz ség szenny víz-be ru há zá si pá lyá za tát, amely a
pro jekt elõ ké szí té si sza ka szá nak vé gét és a meg va ló sí tás ra vo nat ko zó sza kasz kez de tét is je len ti egy ben.

Az elõ ké szí té si sza kasz ban a pro jekt mû sza ki ter ve zé se, a
köz mû tár su lat szer ve zé se, va la mint a pá lyá zat hoz szük sé -
ges do ku men tá ció ki dol go zá sa tör tént meg. 
Köz be szer zé si el já rás ke re té ben, a pá lyá zat el bí rá lá sát kö -
ve tõ en ke rül het sor a ki vi te le zõ ki vá lasz tá sá ra, és a foly ta -
tás ra. A ter vek sze rint 2012. áp ri li sá ban a te rü let
elõ ké szí té sé vel in dul nak meg a mun ká la tok, és 2014. de -
cem ber vé gén, a pró ba üzem be fe je zé sé vel ér nek vé get. 
A 2,7 mil li árd fo rin tos be ru há zás hoz 84% Eu ró pai Uni ós tá -
mo ga tást igé nyel az Ön kor mány zat. A meg va ló sí tás hoz
szük sé ges 16% ön erõt az in gat lan tu laj do no sok ál tal köz -

mû fej lesz té si ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás for má já ban be fi ze -
tett össze gek biz to sít ják. A hoz zá já ru lást egy összeg ben,
vagy a la kás-ta ka rék pénz tá ri elõtakarékossági szer zõ dés
ke re té ben is be fi zet he tik.
A há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás ról a Víz mû köz pon ti iro dá -
ján mû kö dõ Víziközmû Tár su lat tól kér he tõ tá jé koz ta tás, il -
let ve itt le het a hoz zá já ru lá si dí jat is be fi zet ni. A
be ru há zás ról to váb bi in for má ci ók az ön kor mány zat hon lap -
ján (www.fegy ver nek.hu), va la mint a szenny víz be ru há zás -
ról szó ló internetes por tá lon, a  ol da lon ér he tõ ek el. 

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta
5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 171.
Te le fon: 06-56-556-010
E-mail: hi va tal@fegy ver nek.hu
www.fegy ver nek.hu
www.fegyvernekszennyviz.eu

Fel hí vás
Fel hí vás a Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat hoz.

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za -
tot hir det a te le pü lé sen ál lan dó lak hellyel ren del ke -
zõ, hát rá nyos hely ze tû, rossz anya gi hely zet ben
lé võ fel sõ ok ta tá si hall ga tók szá má ra. A költ ség ve té -
si ren de let ben biz to sí tott ke ret összeg ere jé ig tá mo -
gat ha tó pá lyá zók mind azok, akik fel sõ ok ta tá si
in téz mény ben (fel sõ ok ta tá si hall ga tói jog vi szony ke -
re té ben) tel jes ide jû (nap pa li ta go za tos), alap fo ko za -
tot és szak kép zett sé get ered mé nye zõ
alap kép zés ben, mes ter fo ko za tot és szak kép zett sé -
get ered mé nye zõ mes ter kép zés ben, egy sé ges,
osz tat lan kép zés ben, vagy fel sõ fo kú szak kép zés -
ben, a kép zé si ke ret idõn be lül foly tat ják ta nul má nya -
i kat.(bõ veb ben www.fegy ver nek.hu )

A pá lyá zat ki írá sa:2011. ok tó ber 17.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2011. no vem ber
14.  Bõ vebb fel vi lá go sí tás és nyom tat vány igény lé se
a Pol gár mes te ri Hi va tal 6. sz. iro dá já ban 

Fegy ver nek,
Vaj da út 19. szám

alat ti 2 szo bás,
össz kom for tos,

gáz fû té ses
csa lá di ház el adó.

Ér dek lõd ni:
06/30/488-81-54

Tá jé koz ta tás!
A Fegy ver nek Ön kor mány za ti Gyer mek élel me zé si Kony -
ha fog lal ko zik me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi ter mé kek  (gyü -
mölcs- és zöld ség fé lék) fel vá sár lá sá val. 

Vár juk az õs ter me lõk ér dek lõ dé sét Ör mé nyes, Kuncsorba 
és Kétpó kör nyé ké rõl is.

A fel vá sár lás fel tét ele i rõl ér dek lõd ni le het a Gyer mek élel -
me zé si Kony ha ve ze tõ jé nél sze mé lye sen Fegy ver nek,
Fel sza ba du lás út 144. szám alatt, vagy az aláb bi te le fon -
szá mon: 56/556-320.

Koz me ti ku mok
for gal ma zá sá hoz
mun ka tár sa kat

ke re sek.

Ér dek lõd ni:

 06-30/592-88-11



Avagy az  Új Nép lap ban 2011. szep tem ber 23-án meg je lent
cikk nyo mán…

Saj ná la tos, hogy a de mok rá ci át fém jel zõ szó lás sza bad ság
nem min dig tud és akar hi te les ma rad ni! Hoz zá szok tat tak
ben nün ket a mes ter sé ge sen éb ren tar tott szen zá ció-éh ség -
hez. Nem ér de kel ben nün ket, ha min den rend ben van, az
ma nap ság már nem von zó. 

Vi szont fel gyor sul nak a pul zu sok, ha vég re egy-egy kis szaf -
tos bot rány nak ki ki ál tott hírt lá tunk-hal lunk. Fü le lünk a rá di ó -
ra, fel han go sít juk a te le ví zi ót, és egy-egy ha tá sos
fõ cím sza lag lát tán job ban utá na nyú lunk a na pi bul vár saj tó -
nak is. Saj nos már ész re sem vesszük, ho gyan ma ni pu lál nak 
ben nün ket. 

Ér zé ket le nek let tünk rá.

Meg szok tuk.

Aho gyan meg szok tuk a ma gu kat nyil vá no san fel nem vál la ló -
kat, aki ket a mé dia ál ta lá ban „ jól ér te sült ként”,  „kö zel ál ló -
ként”,  avagy „benn fen tes ként” em le get. Ezek a -kivétel
nél kül „jó szán dé kú”- em be rek egye dü li cél ja, hogy a mé di át
esz köz ként hasz nál va a fél re ve ze tõ fél iga zsá ga ik kal za vart
okoz za nak. 

A cikk stí lu sá tól és tar tal má tól tel jes ség gel el ha tá ro lód va
álljék itt a tel jes igaz ság, mely saj na már nem olyan ér de kes,
mint szen zá ció haj hász tár sa. S mi vel a tel jes igaz ság már
nem tart hat szá mot ak ko ra ér dek lõ dés re, ezért nem is ítél te
meg je le nés re mél tó nak az em lí tett saj tó or gá num.

A meg je lent írás tar tal ma nem egé szen tel jes hírt ad egy 24
te le pü lés ál tal lét re ho zott egye sü lés rõl, me lyet a hul la dék -
gyûj tés kap csán hív tak élet re az érin tett ön kor mány zat ok. 

Igen, va ló ban lé te zik egy tár su lás Remondis Kétpó Kft. né -
ven, mely a Kétpói Re gi o ná lis Hul la dék le ra kó üze mel te té sé -
re ke rült meg ala kí tás ra. Bár a hul la dék le ra kó el sõd le ges
fel ada ta az ár tal mat la ní tás, vé gez gyûj tést is. Díj sza bá sa mi -
att azon ban több érin tett ön kor mány zat sem ezen tár sa ság
szol gál ta tá sa it ve szi igény be. 

A te le pü lé si ön kor mány zat ok fel is mer ték, hogy nem le het és
nem is szük sé ges min den ter het a la kos ság ra há rí ta ni. 

Tel je sen lo gi kus, hogy egy ek ko ra vál lal ko zás lo gisz ti kai hát -
te ré nek költ sé gét is a díj té te lek kap csán szük sé ges ki ter mel -
ni, ezt fi zet né Ön, és a töb bi 23 te le pü lés min den la kó ja. Ez a
for ma nem le het ver seny ké pes egy, az Ön kor mány zat ok ki -
sebb tár su lá sa alap ján, a la ko sok ér de ke it elõ tér be he lye zõ,
ap rócs ka lo gisz ti kát igény lõ, né hány fõs gaz da sá gi egy ség -
gel. 

Bár mily hi he tet len, tény leg van nak még pol gár mes te rek, akik 
a la ko sok ér de ke it tart ják a fon to sabb nak! 

A vá lasz tás kap csán egy faj ta bi za lom nyil vá nult meg. Hit a
vál to zás jó irá nyá ban, bi za lom a te le pü lé sen élõk éle té nek
meg könnyít he tõ sé gé ben. Akik er re tet ték le a vok su kat, azok 
bíz nak ab ban is, hogy éssze rû, lo gi kus dön té sek meg ho za ta -
lá val a hul la dék gaz dál ko dás te rü le tén is ver seny ké pes, még -
is ol csó köz szol gál ta tást le het ki épí te ni ki sebb
ön kor mány za ti tár su lá sok for má já ban. 

A de mok rá ci át a ma ga száj íz ük sze rint ér tel me zõk, el len ér -
de kû fe lek per sze pró bál ják te vé keny sé gün ket el le he tet le ní -
te ni. He lyi sa já tos sá ga ik mi att a könnyebb hely zet ben lé võ
te le pü lé sek ve ze tõ it nem a hul la dék gyûj tés la kos sá gi ára ér -
dek li, ha nem in kább a be folyt adó. 

Hi tem sze rint a köz szol gá la ta olyan dön té sek meg ho za ta lát
és vég re haj tá sát je len ti, mellyel a te le pü lés la kó i nak va ló di
igé nyét szol gál juk. Ak kor tesszük jól a dol gun kat, ha tu dá -
sun kat, szak mai fel ké szült sé gün ket en nek ren del jük alá.

Igen, va ló igaz, több éve fog lal ko zom a hul la dé kok be gyûj té -
sé vel. Há rom te le pü lé sen vé ge zem fel ada to mat ol csón, a
szom szé dos te le pü lé sek la ko sa i nak gaz da sá gi elõ nyé re és
igen, küz dök a nem min dig ön zet len el len ér de ket kép vi se lõk -
kel. 

Ke mény küz de lem és harc fo lyik a te rü le te kért, ter mé sze te -
sen nem a leg tisz tes sé ge sebb esz kö zök kel tá mad va te vé -
keny sé ge met,  el sõ sor ban a tel je sí tõ ké pes sé gem
csök ken té sé re irá nyul va - min dig is pró bál tak "se gí te ni",
hogy könnyen men jen az ol csó hul la dék szál lí tás. 

S bár a ma gyar va ló sá got tük rö zi, még is szo mo rú ez a hely -
zet, me lyet most né hány pol gár mes ter igyek szik fel ol da ni
úgy, hogy köz ben a la ko so kon se gít.

Eb bõl a szem pont ból már  ért he tõbb, mi ért is érik tá ma dá sok
a vál to zá so kat sür ge tõ ket. A ter ve zett tár su lat min den érin -
tett te le pü lé sen ol csób bá ten né a köz szol gál ta tást, mely hez
el kép zel he tõ mó don to váb bi Ön kor mány zat ok csat la koz ná -
nak. A ter ve zett szer ve zõ dés sel saj nos ér de ke ket sér tünk, s
tu do má sul kell ven nem, hogy ma gán éle te met, ed di gi te vé -
keny sé ge met össze mos sák a te le pü lés, az ön kor mány zat
dol ga i val. Te he tik ezt azért is, mert pon to sam te vé keny sé -
gem bõl adó dó an szak mai ta pasz ta la tom el len nem tud nak
mit ten ni, ezért tá mad hat nak ott, ahol egy te le pü lés ve ze tõ je
könnyen tá mad ha tó. 

Far kast ki ál tunk, s mert a vá das ko dók ál ta lá ban sa ját gon dol -
ko dá suk men tén ta lál ják ki in do ka i kat, ter mé sze te sen
könnyebb össze mos ni a sa ját hasz not a te le pü lés ér de ke i -
vel.

Fel is mer ve a köz szol gá lat mi ben lét ét, tisz ta hely ze tet te remt -
ve az egyé ni vál lal ko zói hul la dék szál lí tá si te vé keny sé ge met
szü ne tel te tem, má ra már el ju tot tam oda, hogy a hul la dék -
szál lí tá si te vé keny sé ge met meg szün tet tem. 

Össze fog lal va a le ír ta kat,  saj ná lat tal vet tem tu do má sul a
rossz in du la tú, még is jól in for mált nak tû nõ vá das ko dó kat.

A la ko sok ál tal a meg vá lasz tás kor ki nyil vá ní tott köz aka rat -
nak meg fe le lõ en vál lalt fel ada to mat  ko mo lyan ve szem, a
mun kám – aho gyan ed dig is – el vég zem, és min dent meg te -
szek a te le pü lé sünk, il let ve a tár sul ni vá gyó te le pü lé sek ol -
csó, ki mon dot tan a la kos sá got kép vi se lõ köz-
szol gál ta tá sá nak biz to sí tá sá ra.

Hi szem, hogy pél da ér té kû lesz ez a mi ni tár su lás, mert vég re
az Eu ró pai Uni ós alap el vek nek meg fe le lõ en,  nem a nagy vál -
la lat ok nak, ha nem köz vet le nül a la kos ság nak tu dunk se gí te -
ni. 

Dönt se el ÖN, ked ves Ol va só!

Nem ez a kö zös cé lunk?
-Tatár Lász ló-

-polgármester-

 Egy cikk mar gó já ra…

Ér te sí tés
A Se gí tünk Egye sü let Szapárfalu, Mó ricz Zs.u.1. te lep he lye 
ér te sí ti a la kos sá got, hogy a pa pír hul la dék és  kon zerv do -
boz ok be gyûj té sével bõ ví ti szol gál ta tá sát. Rész le te kért ke -
res sék Bencze Sán dor te lep ve ze tõt.



Az áp ri li si Jó té kony sá gi Bál alap ve tõ cél ja az volt, hogy
gyer me ke ink mi nél szebb kör nye zet ben ta nul has sa nak, va -
la mint, hogy is ko lánk ud va rát to vább szé pít hes sük. Mint
ahogy azt már so kan lát hat ták - sõt gyer me ke ink ki is pró bál -
hat ták - el ké szült az el sõ csúsz dás ját szó há zunk.

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni min den pe da gó gus nak és
szü lõ nek, akik mun ká juk kal tá mo gat ták az est meg szer ve -
zé sét és le bo nyo lí tá sát.

Kö szö net min den ked ves tá mo ga tó nak, le gyen az ma gán -
sze mély, vagy vál lal ko zó, hogy ado má nyá val elõ se gí tet te
cél ja ink meg va ló sí tá sát! 

Jö võ be ni ter vünk az, hogy to váb bi já ték esz kö zök kel bõ vít -
sük az is ko la ud va rát, mely ben ki csik és na gyok egy aránt
meg le lik örö mü ket.

-Tukarcsné Széman Mó ni ka-
-SZMK-

Mó ra Jó té kony sá gi Bál
ered mé nye

Foly ta tó dott a  Sport nap ha gyo má nya 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 Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nyé ben. 

Ezen a na pon moz gott az is ko la ap ra ja és nagy ja, al só és
fel sõ ta go za ton egy aránt. Az al só so kat reg gel Né meth Ju dit
és Végh Nó ra ta nár nõ me le gí tet te be az ud va ron egy kis
reg ge li tor ná val. Kö zös tí zó ra i zás után kü lön fé le sport já té -
kok ban mér het ték össze ere jü ket az osz tá lyok. Volt itt kú -
szás, laj hár má szás, cél ba do bás, ügyes sé gi „ug ra bug ra”,
darts, zsong lõ rö ket meg szé gye ní tõ ping pong lab da egyen -
sú lyo zás, ha son csú szás a pad te te jén és te ké zés. A jó han -
gu la tú ver sen gést az év fo lyam ok kö tél hú zó ver se nye zár ta
Buzás Klá ra és Korpásné Nagy Ju dit ta ní tó né nik ve ze té sé -
vel. Han gos szur ko lás tól zen gett az ud var, de még az is ko la
kör nyé ke is. Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni min den
ked ves szü lõ rész vé tel ét, se gít sé gét a nap si ke res le bo nyo -
lí tá sá ban. Ta ní tó kol lé gá im mal együtt pe dig már most gon -
dol koz ha tunk azon, hogy mi lyen fel ada tok kal moz gas suk
meg jö võ re is lel kes és nagy moz gás igé nyû csemetéinket.

-Sze lei Zsu zsa ta ní tó-

Sportoltak a Mórások

A Szak is ko lai In téz mény egy ség szá má ra is fon tos, hogy mi -
nél rész le te sebb és pon to sabb in for má ci ót ad jon a le en dõ
fel vé te li zõk nek. Ezt a célt szol gál ja a min den év ben meg -
ren de zés re ke rü lõ „Nyílt Nap”. 

Szep tem ber ben a 8. osz tá lyos „Mó rás” és „Or czys” ta nu lók
„ide gen ve ze tés sel” lá to gat ták meg gé pé sze ti, me zõ gaz da -
sá gi, va la mint ven dég lá tói ta go za tun kat. A ven dé ge ink sze -
mé lye sen is mer ked het tek a tag in téz mény min den na pi
éle té vel, mun ká já val, tá jé ko zód hat tak az õket ér dek lõ szak -
mák ról, fel te het ték kér dé se i ket az érin tett ok ta tók nak. Re -
mél jük, min den ér dek lõ dõ jól érez te ma gát és le he tõ sé ge it
mér le gel ve öröm mel je lent kez ne In téz mé nyünk be. 

Az ok tó be ri ren dez vé nyünk re vár juk azo kat is, akik még
nem dön töt tek, mert igyek szünk se gí te ni a vá lasz tás ban.
Min den kit sze re tet tel lá tunk!

-Buk ta Gi zel la-
-szaktanár-

„Nyílt Nap” a szak is ko lá ban

Meg kez dõ dött egy újabb tan év, így el kez dõd tek ren dez vé -
nye ink is, ahol is ko lánk ta nu lói meg mu tat hat ják tu dá su kat,
fel lé pé sük kel nép sze rû sí tik in téz mé nyün ket. 

El sõ ilyen meg je le né sünk 2011. szep tem ber 10-én a szol no -
ki Gu lyás fesz ti vál volt. A Tiszaliget már ti zen har ma dik al ka -
lom mal adott ott hont a Fesz ti vál nak.

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 az elõ zõ évek hez ha son ló an, idén 

is kép vi sel tet te ma gát szak is ko lai ta nu lók ból ál ló csa pat tal.

A 11., 12., és 13. év fo lya mos csa pa tok két kü lön le ges étel lel
ké szül tek a fõ zõ ver seny re. Két bog rá csunk kö zül az egyik -
ben csi cse ri bor sós pa cal gu lyás, a má sik ban pe dig pa lóc gu -
lyás ka kas ta réj jal ro tyo gott. Mind két étel na gyon ér de kes nek 
és íz le tes nek bi zo nyult mind a zsû ri tag ok, mind pe dig az ér -
dek lõ dõ lá to ga tók szá má ra.

Az ered mény hir de tés so -
rán a gyer me kek több ször
is hi va ta lo sak vol tak a szín -
pad ra. Elõ ször egy Szé kely 
Le ven te em lék dí jat ve het -
tek át, majd az éte le kért
meg ér de melt „Ezüst ér mes
gu lyás” fel ira tú em lék la pot
és egy egye di por ce lán ér -
met.

A nap vé gén fá rad tan, de
vi dá man és bol do gan tér -
tünk ha za.

Rész ve võ di á kok: Tüs ke -
vá ri Ger gõ, Tóth Mar tin,
Csõke At ti la, Ormándi Zol -
tán, Ormándi And rea, Si -
mon At ti la, Köpösdi
Nor bert, Sipos Ale xand ra,
Mága An na má ria, Mága
Má ria, Bu rai Me lin da.

Pe da gó gu sok: Egerváriné
Tót Zsu zsan na, Bacsóné
Füleki Gab ri el la, Ficsor Dé nes, Nagy Jó zsef.

-Bacsóné Füleki Gab ri el la-
-szakoktató-

Gu lyás fesz ti vál Szol no kon



Ker té sze ti
Szak ki ál lí tás

Ta nul má nyi ki rán du lást szer vez tünk 
2011. szep tem ber 23-án ker tész ta -
nu ló ink nak a Hortus Hungaricus
Nem zet kö zi Ker té sze ti Szak ki ál lí -
tás ra, mely egy olyan ta lál ko zó, ahol 
a szak ma tel jes spekt ru ma je len
van.

A dísz fa is ko lás ki ál lí tók mint egy 700
m2-en mu tat ták be a ha zai áru kí ná -
lat szí ne-ja vát. A ter mesz tõk és ke -
res ke dõk mel lett a szol gál ta tók is
je len vol tak. A Ma gyar Kert épí tõ
Ver seny min ta kert jei kö zel 400 m2

fe lü le ten ad nak öt le te ket. Óvo dás
kert épí tõ ver seny, enterieur ki ál lí tás, 
di ák-vi rág kö té sze ti ver seny szí ne sí -
tet te a prog ra mot. 

A ki ál lí tás, mely a ma gyar dísz nö -
vény ága za tot mu tat ta be ta nul má nyi 
ki rán du lás for má já ban, fon tos sze -
re pet ját szik a ta nu lás mo ti vá lá sá -
ban, ta nu ló ink jobb ered mé nyek re
va ló ösz tön zés ben.

-Buk ta Gi zel la-
-szaktanár-

A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap -
szol gál ta tá si Köz pont fegyverneki te lep -
hely ének-ré gi ne vén Gon do zá si
Köz pont- Idõ sek Nap ja ün nep sé get tar -
tott. Ok tó ber 4-én, ezen a kü lön le ge sen
szép õszi na pon, a Mû ve lõ dé si Ház ban,
3 Idõ sek Klub já nak tag ja it és az in téz -
mény volt, ma már nyug dí jas dol go zó it
kö szön töt tük. 

A ren dez vényt meg tisz tel ték je len lét ük -
kel Ön kor mány za tunk ve ze tõi: Ta tár

Lász ló pol gár mes ter úr, Buzás Istvánné
dr. jegy zõ asszony és Kuntzer Mártonné, 
a szo ci á lis igaz ga tá si cso port ve ze tõ je.
A mû sort Már kus Ica kar ca gi nó ta éne kes 
szol gál tat ta, aki kö zös nó tá zás ra in vi tál -
ta idõ se in ket. A fi nom ebéd, ame lyet a
Gyer mek élel me zé si Kony ha kü lön fõ zött 
szá munk ra, na gyon íz le tes és kü lön le -
ges volt. A dél utá ni prog ram az iz ga lom -
mal várt tom bo la je gyek ki sor so lá sá val
és vi dám ze ne szó mel lett foly ta tó dott. Az 
in ni va ló kat, üdí tõ ket, ás vány vi ze ket az

ÁFÉSZ-tõl kap tuk most is,
mint ed dig min den év ben.
Idõ se in ket az ön kor mány -
zat kis bu szá val szál lí tot tuk
föl Szapárfaluból és a
teleprõl. 

Kö szön jük min den ki nek, aki 
hoz zá já rult mun ká já val,
vagy tom bo la tár gyak fel -
aján lá sá val ah hoz, hogy ez
a ren dez vény is em lé ke ze -
tes ma rad jon.

-Barta Józsefné-
-A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis

Alap szol gál ta tá si Köz pont
Igaz ga tó ja-

Idõsek napja a Gondozási Központban

Ön szer zõ dé ses jel zõ rend szer ki épí té se
Fegyverneken.

Te le pü lé sün kön egy re gya ko rib bá vál -
nak a be tö ré sek, a lo pá sok. Az idõs,
egye dül élõ em be rek egy re in kább ki -
szol gál ta tot tab bá vál nak már nap pal is,
nem csak az éj sza kai órák ban. Min den -
kép pen szük ség van egy olyan éj jel-nap -
pal hív ha tó jel zõ rend szer re, amely
biz ton sá got, nyu gal mat je lent a te le pü lés 
la ko sa i nak. 

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ -
tes tü le te a pol gár õr ség be vo ná sá val
SOS te le fo nos se gély hí vó rend szer ki -
épí té sét ter ve zi, mellyel bár mi kor,  a nap
24 órá já ban se gít sé get le het kér ni. Egy
gomb nyo más se gít sé gé vel je lez het jük,
ha baj van, le gyen az orvoshívás, vagy
betörés, lopás, zaklatás. 

Er re a biz ton ság ra kor ha tár nél kül, bár ki
szá má ra kí ná lunk le he tõ sé get, per sze
kü lö nö sen ajánl juk a rend szer ben va ló
rész vé tel ét az egye dül élõ idõ sek nek,
vagy fogyatékkal élõknek. 

Az SOS te le fo nos jel zõ rend szer egy kar -
ra sze rel he tõ nyo mó gom bos kar pe rec -
bõl, és egy te le fon ké szü lék bõl te võ dik
össze az igénylõ la ká sán, va la mint egy
disz pé cser köz pont ból, amely szá mí tó -

gép - internet és mo dem se gít sé gé vel
ve szi és rög zí ti a se gély hí vá so kat és
vissza jel zés alap ján hív ja az or vost vagy
rend õri se gít sé get. A ké szü lé ke ket az
ön kor mány zat vá sá rol ja meg (de ma -
gán sze mély is meg ve he ti), és he lye zi ki
a la kos ság hoz. A mû köd te té sét az ön -
kor mány zat, a Pol gár õr ség és a Csor ba
Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si 
Köz pont se gít sé gé vel kí ván ja meg va ló -
sí ta ni, egy elõ re kor lá to zott szám ban in -
gye ne sen, egyébként cse kély té rí té si díj 
el le né ben. Je len leg a rendszer
kiépítéséhez szükséges lakossági
szükséglet - felmérés folyik, illetve
folyamatban van a készülékek
megvásárlása.

 Kér jük, aki nek fel kel tet te ér dek lõ dé sét
és sze ret ne egy egy sze rû hasz ná la tú
se gély hí vó ké szü lék hez jut ni, je lent kez -
zen te le fo non vagy sze mé lye sen az
Idõsek Klubjaiban:
• Fel sza ba du lás út 171. 56/556-026
• Fel sza ba du lás út 40. 56/481-023
• Ady End re út 42.  56/481-022 

Csa lád se gí tõ Szol gá lat:
• Fel sza ba du lás út 173.56/556-025

-Barta Józsefné-
-Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis      

Alap szol gál ta tá si Köz pont Igaz ga tó-

SOS  Te le fon

Díj nyer tes
Fegyverneki pá lin ka

„Kivilágos Ki vir rad tig” tar tó Gaszt ro -
nó mi ai és Nép tánc- fesz ti vált ren -
dez tek Kis új szál lá son, az idén  már
ötö dik al ka lom mal.

E je les ren dez vény
ke re té ben pá lin ka
ké szí tés ben ver -
sen gett 48 ver seny -
zõ „al ko tá sá val”. A
fegyverneki Ba logh
Jó zsef cse resz nye
ka te gó ri á ban 2.,
kör te ka te gó ri á ban
3. he lye zést ért el.
Gra tu lá lunk a si ke -
ré hez!

-Szerkesztõség-



Ba bás hét
A kis ma mák és kis pa pák ok tó ber el sõ he té ben több fé le mû -

so ron is részt ve het tek a ki -
csik kel együtt.

5-én a könyv tár ban a vé dõ nõ
ta ná csa it a könyv tár ban ta lál -
ha tó ba ba ápo lás, gyer mek ne -
ve lé si köny vek kel ki egé szít ve 
hall gat hat ták.

8-án, szin tén a könyv tár ban
olyan gyermekszínházat lát -
hat tak, amely ben a né zõk re -
ak ci ó i ra re a gál tak a
sze rep lõk.

9-én a ba ba ru ha-bör zén ad -
hat ták to vább a ki nõtt ru há i kat 
és ve het ték át az idõ seb be -
két.

A kis gyer mek ko ri ha tá sok
meg ha tá roz zák az élet ké sõb bi te rü le tét is. A részt ve võk ezt
is szem elõtt tar tot ták. Emi att to vább ra is szí ve sen fo gad juk
a kis gyer me ke se ket szer dán ként a Ba ba-Ma ma Klub ban.

-Tû he gyi Ju li an na-

A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let
újabb el nö ke

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. 

2011. 04. 08-i so ros ülé sén
el nö köt is vá lasz tott Ko vács
Pé ter sze mé lyé ben, mely rõl
a Fegy ver nek Hír mon dón
ke resz tül tá jé koz ta tást is
adott az egye sü let.

A bí ró ság a be jegy zést for -
mai okok mi att meg ta gad ta,
emi att új köz gyû lést kel lett
össze hív ni jú li us 1-jére.

Az újon nan össze hí vott köz -
gyû lé sen a tag ság Ber csé nyi Sán dort vá lasz tot ta meg el -
nök nek.

Az új el nö köt a bí ró ság szep tem ber ben jog erõ sen be je gyez -
te.

Bí zunk ben ne, hogy a két sze res el nök vá lasz tás után az
egye sü let az ed di gi ma gas szin tû mun ká ját foly tat ja to vább.
Ber csé nyi Sán dor mél tó utó da lesz az ala pí tó el nök Gö rög
Gá bor nak.

-Tû he gyi Ju li an na-

Port ré ki ál lí tás
Basticz Jó zsef gra fi kai ké pes sé ge i vel tisz tá ban van nak
azok, akik Fegyverneken a kép zõ mû vé sze tek iránt ér -
dek lõd nek. Lát hat tuk gyûj te mé nyes ki ál lí tás ban a mun -
ká it és önál ló an is be mu tat ko zott már.

Ok tó ber 25 – no vem ber 8. kö zött a port ré i val is mer ked -
het nek meg azok, akik a ki ál lí tá sát meg te kin tik.

Min den kit sze re tet tel vá runk!
-Tû he gyi Ju li an na-

Cso por tok, kö zös sé gek
A te le pü lé sen, a mû ve lõ dé si ház ban mû kö dõ cso por tok egy
ré sze tart nyá ri szü ne tet, má sok egész év ben foly tat ják a
mun ká ju kat.

Ilyen kor õsszel azok is új ra szer ve zõd nek kis sé, akik egész
nyá ron dol goz tak. Be kap cso lód ni a mun ká juk ba is könnyebb 
eb ben az idõ szak ban.

Az ál ta lá nos is ko lai tag in téz mé nyek szak kö re i re az is ko lák -
ban le het je lent kez ni.

Mû ve lõ dé si Ház ban mû kö dõ cso por tok:

• Baba-Mama Klub szer dán ként 10 órá tól

• Kung-fu cso port hét fõn és csü tör tö kön 18 órá tól

• Jó ga cso port szer dán 18 órá tól

• Nép tánc cso por tok gyer me kek nek hét fõ, szer da és
csütörtökon

• Zsa nett Mo dell pén tek 17 órtól

• Ügyes Ke zek Cso port hét fõ 17 órá tól

• Has tánc min den má so dik szom ba ton 13 órá tól

• Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar pén te ken ként 17 órá tól

• Pa csir ta Ci te ra ze ne kar pén te ken ként 18 órá tól

• Annaházi Tánc cso port pén te ken ként 20 órá tól

II. sz Idõ sek klub já ban:

• Szapáry Nép dal kör keddenkén 18 órá tól

"Kis" tor na te rem ben:

• Ae ro bic hét fõn ként és szer dán ként 18 órá tól

A lab da rú gás és a ké zi lab da iránt ér dek lõ dõk a Sport egye -
sü let nél je lent kez ze nek. A ver se nyen kí vül lab da rú gás sal
fog lal ko zók hét fõn ként és pén te ken ként gyûl nek össze a fo -
ci pá lyán, té len a tor na ter mek ben.

A rockzenekarok a pró bá i kat egye di leg egyez te tett idõ pont -
ban tart ják.

A Vö rös ke reszt ak ti vis tá i hoz a vér adás ok al kal má val le het
csat la koz ni.

Azok a ci vil szer ve ze tek (hor gász egye sü le tek, Ka to li kus
Karitasz, Hermann Ot tó Va dász tár sa ság, Pol gár õr ség),
ame lyek önál ló épü let tel ren del kez nek, a szék hely ükön jel -
zik a kap cso ló dá si le he tõ sé ge ket.

Kö zös ség ben könnyebb az élet. Ke res se azt a cso por tot,
ami az Ön igé nye i hez leg kö ze lebb áll!

-Tû he gyi Ju li an na-



Vér adás
77-en je lent kez tek se gí tõ
szán dék kal a szep tem ber
29-ére szer ve zett vér adá son. 
Kö szön jük ezt mind annyi uk -
nak!

Kö zü lük saj nos egész ség ügyi
okok mi att csak 58-an ad hat -
tak vért, a töb bi ek nek ez egy
szû rõ vizs gá lat tal ért fel. 

Saj nos, 19-en nem ad hat tak
vért va la mi lyen egész ség ügyi
ok - pl.: vas hi ány - mi att! Esz -
té ti kai okokból Fegyverneken
a víz bõl ki szû rik a va sat. Biz to -
san csú nya, za va ros, a csö -
vek ben le ra kó dást oko zó
ás vá nyi anyag, az em be ri
szer ve zet nek még is szük sé ge 
vol na rá.

Az után pót lást jel zi, hogy most négy el sõ vér adó volt. 

Kö szön jük min den ki nek, aki má sok ér de ké ben ad ta a vé rét!

-Tû he gyi Ju li an na-

Fel lé pés rõl fel lé pés re
A mû vé sze ti cso por tok nak az õsz ál ta lá ban a ké szü lõ dés, az 
új mû sor szám ok ta nu lá sá nak idõ sza ka volt né hány év vel
ezelõttig.

Az utób bi évek ben vi szont egy re több be mu tat ko zás esik az
év nek er re a sza ka szá ra is.

A Szapáry Nép dal kör szep tem ber 10-én Ken de re sen, az
Idõ sek Nap ján, az An gol kert Idõ sek Ott ho ná ban éne -
kelt.Tánc kí sé rõ ként az ün ne pi ülé sen is hall hat juk õket.

Az Annaházi Nép tánc cso port ve ze té sét szep tem ber tõl Gál
Le ven te vet te át. Leg kö ze lebb az ün ne pi tes tü le ti ülé sen lát -
ha tó az együt tes. 

A Pa csir ta Ci te ra ze ne kar ok tó ber 8-án Tiszakécskén, 15-én
Me zõ tú ron vesz részt nép ze nei ta lál ko zón. A Fegy ver nek
Szel le me Pantheon nyi tó mû so rát is õk ad ják, az ün ne pi ülé -
sen is kí sé rik a tán cot.

A Nõi Kar ok tó ber 1-jén a me gye kó ru sai és a tiszaföldvári
kö zön ség elõtt éne kelt, a kí sé re tük ben Országh Lász ló is
szín pad ra lé pett. Az ün ne pi tes tü le ti ülé sen is hall hat ják õket
a részt ve võk.

A Dogs ze ne kar nak a nyár-õsz a leg több fel lé pés idõ sza ka.
Er rõl könnyebb a hon lap juk ról tá jé ko zód ni.

Min den cso port nak gra tu lá lok!
-Tû he gyi Ju li an na-

Ké zi mun kák ki ál lí tá sa
Már ha gyo má nyos nak szá mít a fegyverneki ké zi mun kák
õszi szem lé je. Ilyen kor a ké zi mun kák min den for má ja – a
go be lin ki vé te lé vel – be mu ta tás ra ke rül. 

Eb ben az év ben a szo ká sos nál ké sõbb, no vem ber 16-án
nyit a tár lat és no vem ber 30-ig lá to gat ha tó a te rem fog lalt sá -
gá nak meg fe le lõ en.

A ki ál lí tást az Ügyes Ke zek Cso port tag jai ál lít ják össze, de
a be mu tat ko zó al ko tó a cso por ton kí vü li ek is le het nek.

Bí zom ben ne, hogy az elõ zõ ek hez mél tó, gyö nyö rû ki ál lí tást 
lát hat nak az ér dek lõ dõk!

-Tû he gyi Ju li an na-

Köz hasz nú sá gi je len tés 2010.
„Fegy ver nek Biz ton sá gos és Egész sé ges Kör nye ze té ért”
Ala pít vány
 Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te lei: 138e Ft
 Köz hasz nú te vé keny ség rá for dí tá sai: 156e Ft
 Tárgy évi pénz ügyi ered mény: -19e Ft
 A 2010. SZJA 1%-ából vissza té rí tés: 118e Ft

Az ala pít vány 2010. év ben az aláb bi tá mo ga tá so kat nyúj tot -
ta:
• Fegyverneki rend õr õrs: 2 db nyom ta tó 56 000 Ft
• Ka to li kus Karitász nyá ri tá bor: 20.000 Ft
• Ör dög sze kér ter mé szet is me re ti tá bor (Or czy isk.): 50.000
Ft

• Óvo dai nyá ri napk. ter mé szet vé del mi tá bor: 30.000 Ft

„Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos
Éle té ért” Ala pít vány
 Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te lei:1.235e Ft
 Köz hasz nú te vé keny ség rá for dí tá sai: 483e Ft
 Tárgy évi pénz ügyi ered mény: 752e Ft
 A 2010. SZJA 1%-ából vissza té rí tés: 815e Ft

Az ala pít vány 2010. év ben az aláb bi tá mo ga tá so kat nyúj tot -
ta:
• Ör dög sze kér ter mé szet is me re ti tá bor (Or czy isk.): 26.000
Ft

• Óvo dá sok víz hez szok ta tá sa, úszás elõ ké szí tés: 80.000 Ft
• „Csa bi ka” gyógy ke ze lé sé re ki fi zet ve: 30.000 Ft
• „Csa bi ka” ” gyógy ke ze lé sé re el kü lö ní tett szám lá ra át ve -
zet ve: 347.000 Ft

Az ala pít vá nyok ku ra tó ri u ma ne vé ben min den ked ves fel -
aján ló nak kö szön jük az ado má nyo kat!



Az õszi hor gász ver se nyünk meg ren de zé sé nek nap ja szep -
tem ber 18-a volt az Al só ré ti- Holt-Ti sza ket tes sza ka szán,
amit a Pol gár mes te ri Hi va tal dol go zói na gyon szé pen elõ ké -
szí tet tek. Hor gá sza ink ké ré sé re a ta va szi hoz ha son ló an,
vegyeshalfogó - ver senyt hir det tünk. 
A szép szám mal be ne ve zett fel nõtt és gyer mek, a sok hor -

gász szá má ra egye ne sen csa lá di ese mény nek szá mí ta nak
hor gász ver se nye ink és egyéb ren dez vé nye ink. Min den ki
öröm mel vesz részt raj ta, ami an nak is kö szön he tõ, hogy
ma xi má li san fi gye lem be vesszük hor gá sza ink igé nye it. 
Szer ve zõk kel, kí sé rõk kel együtt kb. 105 fõ tisz tel te meg
prog ra mun kat. Ne ve zés kor min den in du lót a szo ká sos mó -
don ven dé gel tünk meg. Az ér té ke lés az or szá gos ver seny -
sza bály alap ján tör tént. Min den ki fo gott hal egy pon tot ért,
va la mint min den gramm után egy pont járt.
 A szom ba ti te le pí tés nek kö szön he tõ en sok szép hal akadt a 
ho rog ra. A leg ered mé nye sebb ver seny zõ ink az aláb bi ak
vol tak:
Fel nõtt ka te gó ria:
 1. Ko vács Já nos 7007  pont
 2. Pá va Lász ló 6865  pont
 3. Ko vács Mi hály 4955  pont
 4. Tukarcs At ti la 4212  pont
 5. Ko vács Lász ló 3461  pont
 6. Tú ró Csa ba 3310  pont

  Ifi-gye rek ka te gó ria
  1. Domány Ist ván 3011 pont
  2. Dió sze gi Ta más 2910 pont
  3. Pálfi Ta más 2709 pont
  4. Ko vács Jó zsef 2201 pont
  5. Bog nár Zsolt 2007 pont
  6. Mága Dá vid 1903 pont

A nyer te sek nagy öröm mel fo gad ták az ér té kes hor gász fel -
sze re lé se ket. Szo kás sze rint aján dék cso ma got ka pott a leg -
idõ sebb és leg fi a ta labb ver seny zõnk is, ez út tal Pál Sán dor és 
Mol nár Kit ti. 
 A díj ki osz tás után min den ver seny zõ, kí sé rõ és szer ve zõ jó -
ízû en ka na laz ta az ebé det, me lyet sza ká csa ink, Kor pás Sán -
dor és Sükösd Kár oly nagy oda adás sal a ver seny alatt 
ké szí tet tek el.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok nak a mun ká ját,
akik hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ilyen ma gas  szín vo na lú ver -
senyt tud tunk ren dez ni. Kü lön kö szö ne tet mon dok a ver seny
fõ tá mo ga tó já nak, Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr nak, aki vál -
lal ko zó ként anya gi lag és a szál lí tás ban se gí tett. Raj ta kí vül
Jancsó Gá bor, a Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ, Göblyös Já -
nos és Köpösdi Ist ván tá mo gat ták prog ra mun kat. Nél kü lük
sok kal sze ré nyebb ke re tek kö zött kel lett vol na hor gász ver -
senyt le bo nyo lí ta ni. 
Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind azok nak, akik az adó juk
1%-át az egye sü le tünk nek aján lot ták fel. A be folyt össze get a 
ren dez vé nye ink szín vo na la sab bá té te lé re hasz nál tuk fel.
Aki tá mo gat ni sze ret ne ben nün ket, a jö võ ben is szí ve sen fo -
gad juk fel aján lá sát.
Fegyverneki Hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge ne vé ben:

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let Hí rei

Szent Ist ván na pi meg em lé ke zés 
Szép meg em lé ke zés re ke rült sor 2011. au gusz tus 20-án a
ka to li kus temp lom ban.

Az ün ne pi mû sort a Szent Ven del Ró mai Ka to li kus Egy ház -
köz ség, az Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let és 
a Ka to li kus Karitász Cso port tá mo gat ta. 

A szent mi se lé lek eme lõ gon do la tai után együtt éne kel tük el,
majd Ma gyar György elõ adó mû vész tol má cso lá sá ban hall -
hat tuk is a Szó za tot. Kel le mes per cek kel aján dé ko zott meg
ben nün ket a Mirella nõi kar ün ne pi össze ál lí tá sa.

Ma gyar György rész le te ket ol va sott fel Ma gyar or szág  Alap -
tör vé nyé bõl, a ke nyér szen te lés és ki osz tás elõtt kö zö sen
éne kel tük el nem ze ti imán kat, a Him nuszt. 

A temp lo mi ren dez vényt a Karitász ház ban meg ren de zett
ben sõ sé ges han gu la tú meg ven dé ge lés kö vet te. Fi nom há zi
sü te mé nye i vel ked ves ke dett Áy Gyuláné Ve ron ka,
Czimmermann Istvánné Er zsi ke és Potori Lászlóné An nus ka 
az ide be té rõk nek. 

Öröm mel töl tött el ben nün ket, hogy so kan jöt tek el, hisz ve -
lünk ün ne pelt Fej ér An dor or szág gyû lé si kép vi se lõ, Ta tár
Lász ló pol gár mes ter úr, va la mint a Kép vi se lõ- tes tü let több
tag ja is el fo gad ta a meg hí vást.

A ren dez vény rõl va la mennyi en öröm mel, lé lek ben gaz da -
god va tér tünk ha za.

Sze ret nénk, ha ha gyo mánnyá vál hat na ez a szép kez de mé -
nye zés!

-Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let-
-Katolikus Karitász Cso port-

Dr. Ta tár Gá bor
Ál lat or vos

Hív ha tó:
2011. ok tó ber 1-jétõl:

06-30/33 03 745

Zanussi 125 l-es
4 fi ó kos fa gyasz tó
szek rény új sze rû
ál la pot ban el adó.

Ér dek lõd ni:
06/30/488-81-54



„Gyö nyö rû, ha az em ber cél ba lát, s el éri azt tûzön-vizen át.”

(Ib sen)

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la öreg di ák jai szep tem ber
17-én, szom bat dél utá ni órák ban új ra át érez het ték, hogy mi -
lyen is az ál ta lá nos is ko la pad ja i ban ül ni. Egy si ker te len ta lál -

ko zó meg szer ve zé se után, nem rend ha gyó évek múl tán, 17
év vel a bal la gást kö ve tõ en tar tot tuk az el sõ osz tály ta lál ko zót. 
Nem baj, hi szen se hol sincs meg ír va, hogy csak 5 éven te
tart ha tó meg, más te kin tet ben vi szont ne gyed év szá za da
lép tük át elõ ször az is ko la ka pu ját. A meg tar tott össze jö ve telt 
még em lé ke ze te seb bé tet ték az eb bõl szár ma zó vic ces meg -
jegy zé sek és így biz to san min den ki ben mély nyo mot ha gyott
az el sõ alkalom.

Az osz tály fõ nö künk, Rimóczy Imréné és - csu pán - 12
öreg di ák (28 fõt szám lá ló osz tály ból) vett részt a ta lál ko zón.
A hi ány zók egy ré sze iga zol tan, má sok – saj nos - ért he tet len
okok mi att  ma rad tak tá vol.

Az el sõ pil la na tok kü lön le ge sek vol tak min den ki szá má -
ra, kö szö nés, egy-egy mo soly, kí nos csend del tar kí tott vá ra -
ko zás, mé re ge tés, hogy ki mit vál to zott. Leg töb ben a
bal la gás óta nem lép ték át az is ko la ka pu ját, míg van nak akik
szü lõ ként, nap mint nap meg te szik ezt gyer me kük kel.

Az is ko lá ba lé pés után elõ tör tek az em lé kek, „hol is volt a
te rem?”, ”ar ra em lék szem hogy...”  és eh hez ha son ló mon -
da tok so ra koz tak egy más után. Éle tünk egy je len tõs sza ka -
szát töl töt tük együtt, ezen fa lak kö zött. Osz tály ter münk be
lép ve, ku ta kod va em lé ke ink ben, meg ta lál tuk a ré gi ülõ he -
lyün ket és meg kez dõ dött az osz tály fõ nö ki óra. Ki sebb, kis is -
ko lás vi ta után, még is csak a lá nyo ké lett az el sõbb ség, õk
kezd het ték el éle tük ed dig fo na lá nak be szá mo ló ját. Majd a
fi úk ra, majd nem utol só sor ban osz tály fõ nö künk re is sor ke -
rült. Sok ne ve tés ekkel tar kí tott be szá mo lók vol tak ezek.
Mind annyi an sok fé le utat jár tunk be, ame lyek re nem is mer -
tünk gon dol ni annyi év vel ez elõtt.

Az osz tály fõ nö ki óra után la zább han gu lat ban foly ta tó -
dott a múlt idé zés éte lek-ita lok tár sa sá gá ban. Ek kor már in -
kább sze mé lye sebb kör ben, pá rok ban, cso por tok ban
be szél get tünk. Ám a jó (ré gi)tár sa ság ban, a vég nél kü li em -
lé kek fel idé zé se és az élet tör té ne tek meg hall ga tá sá val ész -
re vét le nül re pült az idõ. Las sú, hossza dal mas bú csúz ko dás
után új ra szét röp pent az egy ko ri kis kö zös ség, pe dig akár
„3-ig ma rad hat tunk vol na”. Meg fo gad tuk, hogy tart juk a kap -
cso la tot egy más sal és foly tat juk év rõl év re ezt az ér té kes

ha gyo mányt. 

Akik iga zán kí ván csi ak vol tak és a le he tõ sé gük is en ged -
te, azok meg tisz tel ték ezt a fon tos ese ményt, „egy élet re szó -
ló él ménnyel let tek gaz da gab bak”. Akik nem tud tak részt
ven ni, csak aján la ni tu dom a leg kö ze leb bi al kal mat, mert „so -
ha sem ké sõ”.

Kö szö net mind azok nak, akik se gí tet ték a ta lál ko zó lét re jöt tét
és azok nak is akik meg je len tek az ese mé nyen. 

-Pa ta ki At ti la-

Osztálytalálkozó

Ma gyar or szá gon az el sõ nép szám lá lást II. Jó zsef ren del te el, 
mely 1784-1789 kö zött zaj lott. A rend sze res nép szám lá lás
tör té ne te azon ban majd nem száz év vel ké sõbb rõl in dul,
1870 óta   nagy já ból 10 éven te ve szik szám ba Ma gyar or szág 
né pes sé gét. 

A leg utób bi 2001-es nép szám lá lás után idén is mé tel ten vá la -
szol nunk kell, hogy az or szág ve ze tõi valósághû ké pet kap ja -
nak a la kos ság pon tos ál la po tá ról.

Mi ért fon tos?

A nép szám lá lás az egyet len olyan, min den kit érin tõ, or szá -
gos mód szer, amellyel pon to san meg is mer he tik a dön tés ho -
zók Ma gyar or szág összes la ko sá nak élet kö rül mé nye it. Az
ada tok is me re té ben meg ala po zot tab ban le het a gaz da sá gi,
az egész ség ügyi, az ok ta tá si, a szo ci á lis és a kul tu rá lis fej -
lesz té se ket ter vez ni és le bo nyo lí ta ni Az ada tok meg bíz ha tó -
sá ga ér de ké ben a rész vé telt és a hi te les adat köz lést a
tör vény kö te le zõ vé te szi. 

In for má ci ó kat gyûj te nek a sze mé lyek re, és azok élet kö rül -
mé nye i re, el sõ sor ban a la ká sok ra vo nat ko zó an.

A kér dõ íve ket ok tó ber 16-tól már csak a szám lá ló biz tos se -
gít sé gé vel le het ki töl te ni. Ed dig az idõ pon tig volt le he tõ ség
az önál ló és internetes ki töl tés re. 

Ha Ön még egyet len mó don sem töl tött ki kér dõ ívet, kér jük
ke res se, vagy vár ja meg a szám lá ló biz tost, aki min den ben
se gít sé gé re lesz! 

Fon tos tud ni va ló, hogy a szám lá ló biz tos csak he lyi la kos le -
het, és ren del kez nie kell iga zol vánnyal, me lyet ké rés ese tén
kö te les be mu tat ni. Ami kor a szám lá ló biz tos be csön get, sa ját
biz ton sá guk ér de ké ben gyõ zõd je nek meg ró la, va jon iga zol -
vá nyán az a név és sor szám sze re pel-e, mint az adat szol gál -
ta tói bo rí ték bal fel sõ sar kán. 

Amennyi ben egyez nek az adatok, úgy kér jük, fo gad ják bi za -
lom mal a szám lá ló biz tost, köz re mû kö dé sük kel se gít sék
mun ká ját! (bõ veb ben www.fegyvernek.hu, vagy
www.enepszamlalas.hu )

Népszámlálás



2 szo bás csa lá di ház

1760 m2-es te lek kel

víz, gáz, 3 fá zis

el adó

Ér dek lõd ni

56/481-241

30/6836053

El adó

3 szo bás,
gáz fû té ses, össz kom for tos,

er ké lyes csa lá di ház
ga rázzsal, mel lék épü let tel.

Nyiszper M. út 1/g

 Tel.:

06 70/774-7006

Fegyverneken
a Marx Kár oly úton
2 szo bás, 80 m2-es

ház ga rázzsal,
pin cé vel el adó. 

Irány ár: 5,5 mil lió

Ér dek lõd ni:
06 70/450-3551

"Azért, mert sze ret tek jöt tem a vi lág ra. S let tem új fény, csil lag, szü lõk bol dog sá ga. "

Skultéti Zsó fi 2011.08.07. Skultéti Sán dor, Bor sós Ma ri an na

Fa ze kas Zi ta 2011.08.15. Fa ze kas Jó zsef, Bor bély Zi ta

Nachtigál No é mi 2011.08.19. Blága Sán dor, Nachtigál Ju dit

Suki Nor bert 2011.08.24. Suki Nor bert, Pá va Viven

Lo vász Kevin 2011.09.14. Lo vász Eri ka

Ternák Zsolt 2011.08.25. Ternák Zsolt, Eper je si  Mar git

Ba logh Ta más 2011.09.08. Ba logh Krisz ti án, Matastik Zsu zsan na

Mága Szebasztián Mi lán 2011.08.16. Mága Gé za, Mága Má ria

Sza bó Csa nád 2011.09.23. Sza bó Zsolt, Sza bó Ale xand ra

Hermann Gá bor Kár oly 2011.09.28. Hermann Jó zsef, Pin tér And rea

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

Gólyahír

El adó egy két szo bás,

kony hás, für dõ szo bás

családi ház, mel lék épü let tel,

 1700 m2-es tel ken,

Fegyvernek bel te rü le tén,

a köz pont hoz kö zel.

Ké pek: www.in gat lan.com

Ér dek lõd ni:

70/944 15 39



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

Em lé ke zés

NÁHÓCZKI ISTVÁN

ha lá lá nak 3. év for du ló já ra

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 lá dod

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

nagy ma mánk, dédink 

DOMÁN JÁNOSNÉ

te me té sén részt vet tek,
sír já ra vi rá got he lyez tek.

Kö szö net Dr. Tóth Sa rol tá nak és Ke le men 
Csabánénak lel ki is me re tes mun ká já ért.

Gyer me kei, uno kái, déd uno kái.

Em lé ke zés

BORSÓS FERENC

Ha lá lá nak 19. év for du ló já ra.

„Ha em le get tek, köz te tek le szek,
Csak fáj, ha lá tom könnye i te ket.
Ha rám gon dol tok, ne sír ja tok,

Én már egy jobb he lyen va gyok.”

Sze re tõ gyer me kei

ÖKRÖS IMRE
ha lá lá nak 10. év for du ló já ra

Múl hat nak órák, na pok, he tek, évek, nincs pil la nat,
mely ben ne fáj na a szí vem ér ted.

Ve led együtt volt tel jes az éle tem, hogy el men tél,
El vit tél min dent, ami szép volt az éle tem ben.

Szí vem ben he lye det
nem pó tol ja sem mi, 
míg e föl dön élek,

nem fog lak fe led ni.
Még a sí ron túl is,
a hi deg hant alatt.
A szí vem örök ké

a ti ed ma rad.

Örök ké sze re tõ fe le sé ged.

„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:

Ternák Ist ván élt 66 évet
Tö rök Már ton élt 59 évet
Rácz Vil mos élt 61 évet
Domán Jánosné
szül.: Nagy Er zsé bet élt 86 évet
Ulviczki Mi hály élt 90 évet
Koncz Mihályné
szül.: Nagy Ju li an na élt 86 évet
Né meth Szilveszterné
szül.: Domány Er zsé bet élt 85 évet
Zsol dos Lászlóné
szül.: Czifra Etel ka élt 80 évet

Em lé kü ket meg õriz zük.



Soly mász mi se - Fegy ver nek Szel le me Pantheon ta lál ko zó ja

Lap zár ta után, meg je le nés elõtt, ok tó ber 15-én lesz az em -
lék mi se Galántai Lelovich Györ gyért, me lyet a Ma gyar Soly -
mász Egye sü let ren dez va dá szat tal egy be köt ve.

Idén már má sod szor, a Kö zép- Ti szai Me zõ gaz da sá gi Zrt
te rü le tén va dász nak a ma -
da rak kal.

A mi sét a je len le võ ma da rak
mi att em le ge tik Soly mász mi -
se né ven is. Messze föld rõl
ér kez nek ide em be rek .Azok 
is, akik Gyur ka bá csit sze -
mé lye sen is mer ték, eset leg
ta nul tak is tõ le és azok is,
akik a val lás és az élõ lé nyek
kap cso la tát fi gye lik áhí tat tal.

Ha gyo má nyo san a mi sé vel
azo nos na pon ren dez zük a
Fegy ver nek Szel le me
Pantheon Ta lál ko zó ját,
amely re vá runk min den kit,
aki ma Fegyverneken él, vagy 
éle té ben je len tõ sé ge volt an -
nak, hogy hosszabb-rö vi debb 

idõt töl tött ezen a ked ves te le pü lé sen.

Bí zom ben ne, hogy 2011-ben is sok kel le mes be szél ge tés -
nek, egy más ra ta lá lás nak, em lé kek fel idé zé sé nek a he lye
lesz ez a ta lál ko zó. A ki ál lí tás a bi zo nyí ték ar ra, hogy

Fegyvernekrõl in dul va hely ben is és a vi lág bár mely ré szén

meg tud ja áll ni a he lyét az em ber.

Fon tos az is, hogy a Pantheon tag jai mun ká juk kal, tu dá suk -
kal, szel le mi sé gük kel, sze mé lyes pél dá juk kal se gí te ni akar -
ják a szí vük nek oly ked ves he lyet (akár hely ben él nek, akár
el köl töz tek in nen), azt a he lyet, ahol szel le mi út ra va lót kap -
tak.

Kö szön jük ne kik!
-Tû he gyi Ju li an na-

Azo nos na pon két ese mény

„Ve led bol dog va gyok,
Ve led sze líd va gyok,

Ve led erõs va gyok,
Ve led nyu godt va gyok,

Ve led min dig mo soly gok,
Ve led én, énmagam va gyok,

Nincs töb bé olyan, hogy nél kü led,
Ter vem és jö võm van ve led."

/Bal zac/

Dr. Ma gyar Me lin da és Dr. Bazsika Ádám
2011. au gusz tus 13-án,

Susz ter Ju dit és Kecsõ Krisz ti án
2011. szep tem ber 3-án, 

Dr. Tû he gyi Esz ter és Sipos Sán dor Krisz ti án
2011. szep tem ber 24-én

há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk és sok bol dog sá got kí vá nunk ne kik!
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A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Fel sza ba du lás út 173. szám alat ti épü le té be 
(volt gyógy szer tár), vagy az mszervez@fegyvernek.hu e-mail cím re.
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köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Nagy köz ség
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Bú csú vá sár tûzijátékkal
Tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos sá got,
hogy a Ven del na pi bú csú al kal má -
ból 2011. ok tó ber 22-én 2000-kor a
Do bó té ren tû zi já ték ke rül meg ren -
de zés re.

A bú csú vá sár idõ pont ja: 2011. ok -
tó ber 23. va sár nap

A ren dez vény re min den kit sze re tet -
tel vá runk.

-Rendezõség-

Ün ne pi nyit va tar tás a
könyv tár ban

A könyv tá rat ok tó ber 31-én és no vem ber 5-én is szom ba ti
nyit va tar tás sze rint, 9—12 óra kö zött ve he tik igény be a tisz -
telt ol va sók.

-Tû he gyi Ju li an na-


