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A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép vi se lõ tes tü -
let ok tó ber 13-án so ron kí vü li, no vem ber 24-én so ros
ülést tar tott és az aláb bi fon to sabb dön té se ket hoz ta. 

Ok tó ber 13-i ülé sen:

• A kétpói hul la dék le ra kó Fegy ver nek köz sé get érin tõ
be ru há zá si költ sé gé nek elõ le ge ként 5 mil lió Ft-ra vál lalt 
kö te le zett sé get. 

• A Gyer mek élel me zé si Kony ha Hu nya di úti és Hárs fa úti 
kony há já nak vil la mos ener gia ka pa ci tás nö ve lé sé re, a
bel sõ vil la mos ener gia há ló zat fej lesz té sé re
4.400.000.- Ft-ot ha gyott jó vá, mely bõl a fel adat tal kap -
cso lat ban fel me rü lõ ki adá sok ra max. 4 mil lió Ft. hi tel
fel vé tel rõl dön tött.

• A Törökszentmiklós és Tér sé ge Együtt mû kö dé si Tár -
su lás köz mun ka pá lyá za tá hoz a Fegyverneki Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ tes tü le te is csat la ko zott. 

• Tör vé nyi mó do su lás mi att mó do sí tot ta a tes tü let az ön -
kor mány zat va gyon gaz dál ko dá sá ról szó ló ren de le tét,
és pon to sí tot ta a la kás gaz dál ko dás ról szó ló ren de le tet, 
míg az ön kor mány za ti tu laj do nú he lyi sé gek bér le té re
és el ide ge ní té sé re vo nat ko zó sza bá lyok ról szó ló ren -
de le tet – a la kás ren de let hez ha son ló an – a ha tás kö ri
sza bá lyok mi att kel lett mó do sí ta ni. 

No vem ber 24-i ülé sen:

• El fo gad ta a tes tü let az ön kor mány zat költ ség ve tés -
ének I-III. ne gyed éves tel je sí té sé rõl ké szült be szá mo -
lót. 

• A 2006. évi költ ség ve té si terv kon cep ci ót a tes tü let most 
ér dem ben nem tud ta tár gyal ni. Vár ha tó an a de cem beri
ülés idõ pont já ig az Or szág gyû lés dön te ni fog az  ön kor -
mány za to kat meg il le tõ jut ta tá sok ról, ál la mi tá mo ga tá -
sok ról és a 2006. évi kon cep ció elõ ter jesz té sé nek már
nem lesz aka dá lya.

• Meg ha tá roz ta a 2006. évi nyers anyag nor mát. A 2005.
évit 5 %-kal emel te meg a tes tü let.

• A jö võ évi fi ze tõ ké pes ség meg õr zé se ér de ké ben 100
mil lió Ft. fo lyó szám la hi tel fel vé tel ét hagy ta jó vá a tes tü -
let, mely nek vissza fi ze té si ha tár ide je 2006. de cem ber
15.

• Több ön kor mány za ti ren de le tet mó do sí tott, ezek:

• Köz mû ves víz el lá tás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa az
ele mi kár, pl.: bel víz, ár víz, to váb bá a szél sõ sé ges idõ -
já rás ból adó dó, 2 hó na pot meg ha la dó, ma gas ta laj víz
ál lás mi att nem ész lel he tõ csõ tö ré sek bõl adó dó víz el -
fo lyá sok ra ad ha tó en ged mény re ter jed ki. 

• A me zõ õri szol gá lat ról szó ló ren de let mó do sí tás a me -
zõ õri já ru lék össze gét a kö vet ke zõk ben ál la pí tot ta meg 
2006. ja nu ár 1-i ha tállyal:

– szán tó, kert, szõ lõ, zöld ség, gyü möl csös (min ta -
tér) 700,- Ft/ha/év

– gyep, le ge lõ, rét, (min ta tér) 100,- Ft/ha/év

– par lag 100,- Ft/ha/év

• A Kép vi se lõ tes tü let Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tát mó do sí tot ta.

• A szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de let mó -
do sí tás sal pon to sí tás ra ke rült a sze lek tív hul la dék-
gyüjtõ he lyek egyi ke, ez a Fürst S. - Arany J. út sa rok
he lyett: „Do bó tér Tán csics út fe lõ li ré sze”.

• Ren de le tet al ko tott a tes tü let a hir det mé nyek el he lye -
zé sé rõl, amit a kö vet ke zõ ol da lon olvashatnak.

• A Deb re ce ni Íté lõ táb la íté le té vel a ha lá sza ti per le zá -
rult, az Al só ré ti Holt-Ti szán a ha lá sza ti jog a ha lá sza ti

kö zös sé get il le ti meg. Az Íté lõ táb la kö te lez te a kö -
zös sé get, hogy 8.141 eFt-ot – mint meg nem té rült
te le pí té si költ sé get  - fi zes sen meg az al pe res nek. A
kép vi se lõ tes tü let ezt ha tá ro zat ban vál lal ta. 

• A Nyiszper M. út 1958/1 és 1958/2 hrsz. in gat lan -
részt a rész tu laj do nos ok aján dé ko zás cí mén az ön -
kor mány zat nak aján lot ták fel, amit a kép vi se lõ-
tes tü let el fo ga dott. 

• Pál Sán dor egyé ni vál lal ko zó ré szé re a 2006. évi vál -
lal ko zói alap ter hé re a vál lal ko zás fej lesz té sé hez tá -
mo ga tást sza va zott meg. 

• A Fegyverneki Hír mon dó mel lék le tét ké pe zõ 2006.
évi nap tár ki adá sá hoz meg ha tá roz ta a 2006. évi
kép vi se lõ tes tü le ti mun ka ülé sek és ön kor mány zat
ál tal tá mo ga tott ün ne pek, ren dez vé nyek idõ pont ja it.

 -Buzás Istvánné-
-jegy zõ-     

Ön kor mány za ti ren de le tek

44/2005.(X.14.) önk.rend. Az ön kor mány zat va -
gyon gaz dál ko dá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

45/2005.(X.14.) önk.rend. La ká sok bér le té rõl, va la -
mint el ide ge ní té sé rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa.

46/2005.(X.14.) önk.rend. Ön kor mány za ti tu laj do nú 
he lyi sé gek bér le té re, va la mint el ide ge ní té sé re szó ló
ren de let mó do sí tá sa.

47/2005.(XII.1.) önk.rend. 2006. évi nyers anyag -
nor ma

48/2005.(XII.1.) önk.rend. 2005. évi költ ség ve tés
mó do sí tá sa

49/2005.(XII.1.) önk.rend. Köz mû ves víz el lá tás ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa

50/2005.(XII.1.) önk.rend. Me zõ õri szol gá lat ról szó -
ló ren de let mó do sí tá sa

51/2005.(XII.1.) önk.rend. Hir det mé nyek el he lye zé -
se és el tá vo lí tá sa.

52/2005.(XII.1.) önk.rend. Szi lárd hul la dék gaz dál -
ko dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

A Képviselõtestület hírei

Tá jé koz tat juk a la ko so kat, hogy a Pol gár mes te ri 
Hi va tal ügy fél fo ga dá si rend je a csü tör tö ki na pok ra 

vo nat ko zó an meg vál to zott, így 2005. de cem ber 1-tõl
kez dõ dõ en csü tör tö kön egy ál ta lán nincs ügy fél fo ga -

dás. A hét egyéb nap ja in nem vál to zott a 
fél fo ga dá si idõ.

Tá jé koz ta tá sul köz zé tesszük a pol gár mes ter és a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ügy fél fo ga dá si ide jét:

Pol gár mes ter fo ga dó nap ja:

Min den hó nap el sõ szer dá ja: 8-12 órá ig.

Pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél fo ga dá si rend je:

Hét fõ: 8-12 és 13-1630 órá ig

Kedd: 8-12 órá ig

Szer da: 8-12 és 13-1630 órá ig

Csü tör tök: Nincs ügy fél fo ga dás

Szá mí tunk a la ko sok meg ér tõ együtt mû kö dé sé re.

-Buzás Istvánné-
-jegyzõ-      

Új ügyfélfogadási rend
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te az ön -
kor mány zat ok ról szó ló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bek.
és a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tv. 42. §. (4) 

bek . fog lalt fel ha tal ma zás alap ján 
a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

I. fe je zet
Ál ta lá nos ren del ke zés

A ren de let cél ja
1. §. A ren de let al ko tás cél ja a nagy köz ség kör nye zet vé -
del mi, te le pü lés ké pi ér de ke i nek szol gá la ta.

A ren de let ha tá lya
2. §. A ren de let ha tá lya Fegy ver nek nagy köz ség köz -
igaz ga tá si te rü le té re ter jed ki.

II. fe je zet
Hir det mé nyek el he lye zé se

3. §. (1) Hir det mé nye ket az er re a cél ra szol gá ló, az
alább fel so rolt he lye ken fel ál lí tott hir de tõ be ren de zé se -
ken le het el he lyez ni. 

1. Fel sza ba du lás út 161. (pi ac)
2. Or vo si Ren de lõ
3. Szapárfalu Mû ve lõ dé si Ház
4. Pos ta
5. Fel sza ba du lás u. 33. 

(2) Az (1) be kez dés nem vo nat ko zik a Pol gár mes te -
ri Hi va tal ál tal köz zé tett hir det mé nyek re.
(3) Az (1) be kez dés ben írt hir de tõ be ren de zé se ket
a Pol gár mes te ri Hi va tal he lye zi el. 
(4) A hir de tõ táb lán fény vissza ve rõ anyag nem
hasz nál ha tó. 
(5) Köz te rü le ten 1 m2-nél na gyobb fe lü le tû hir de té si
és rek lám cé lú épít mény, rek lám-szer ke zet és rek -
lám, cég- vagy cím táb la az épí tés ügyi ha tó ság en -
ge dé lyé vel ál lít ha tó fel (46/1997.(XII.29.) KTM
ren de let 9. §. (1) bek. cd.) pont sze rin ti szö veg).
A hir de tõ be ren de zés el he lye zé se  nem za var hat ja
a köz úti köz le ke dés rend jét.

4. §. Ti los hir det mény köz épü le te ken, mû em lé ki vagy
mû em lék jel le gû épü le te ken, he lyi ér ték vé de lem alatt
ál ló épü le te ken, to váb bá köz té ri szob ro kon, em lék mû -
ve ken, vil lany osz lop okon, te le fon fül ké ken, te le fon ve ze -
té kek mû tár gya in, busz vá rók ban el he lyez ni. 
5. §. A pla ká to kat olyan mó don kell el he lyez ni, hogy az
kár oko zás nél kül le gyen el tá vo lít ha tó (pl. rajz szög, ra -
gasz tó sza lag).
6. §. A hir de tõ be ren de zé se ken el he lye zett pla ká tok tar -
tal ma nem sért he ti a köz er köl csöt. A köz er köl csöt sér tõ
pla ká to kat azon nal el kell tá vo lí ta ni. 
7. §. Azo nos hir de tés re vo nat ko zó pla ká tok ból hir de tõ -
táb lán ként csak 1 db he lyez he tõ el.

III. fe je zet
A vá lasz tá si hir det mé nyek re vo nat ko zó

 kü lön ren del ke zé sek
8. §. Épü let fa lá ra, ke rí tés re vá lasz tá si pla ká tot el he -
lyez ni ki zá ró lag a tu laj do nos, a bér lõ, il le tõ leg – ál la mi
vagy ön kor mány za ti tu laj don ban lé võ in gat lan ese tén a
va gyon ke ze lõi jog gya kor ló já nak hoz zá já ru lá sá val le het 
(1997. évi C. tv. 42. §. (3) bek. szö ve ge).
9. §. (1) Vá lasz tá si pla kát el he lye zé se – a 6. §. fi gye -
lem be vé te lé vel és a (2)-(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki vé te lek kel – kor lá to zás nél kül en ge dé lyez he tõ.

(2) Ti los vá lasz tá si pla kát el he lye zé se az ál la mi
vagy ön kor mány za ti ha tó ság el he lye zé sé re szol gá -

ló épü le ten vagy azon be lül (1997. évi C. tv. 42. §.
(4) bek. szö ve ge).
(3) Ti los vá lasz tá si pla kát el he lye zé se a 4. §-ban
fel so rol tak ese té ben is.
(4) Nem vo nat koz nak az (1)-(3) be kez dés ben fog -
lalt ti lal mak a vá lasz tá si szer vek hi va ta los vá lasz tá -
si hir det mé nye i re és pla kát ja i ra. 
10. §. A vá lasz tá si kam pányt szol gá ló önál ló hir de -
tõ be ren de zé sek el he lye zé sé re a köz te rü let hasz -
ná lat ról szó ló jog sza bá lyo kat kell al kal maz ni
(1997. évi C. tv. 42. §. (5) bek. szö ve ge).
11. §. A vá lasz tá si pla ká to kat úgy kell el he lyez ni,
hogy az ne fed je más je lölt vagy je lö lõ szer ve zet
pla kát ját és kár oko zás nél kül el tá vo lít ha tó le gyen. 

IV. fe je zet
Ve gyes ren del ke zés

12. §. (1) Az ide jét múlt hir det mé nye ket 8 na pon be lül
az kö te les el tá vo lí ta ni, aki azt el he lyez te.

(2) A vá lasz tá si pla ká tot az, aki el he lyez te vagy
aki nek ér de ké ben el he lyez ték, a sza va zást kö ve tõ 
30 na pon be lül kö te les el tá vo lí ta ni (1997. évi C. tv.
42. §. (8) bek. szö ve ge).

13. §. Aki a 3-12. §-ban fog lalt ti lal ma kat meg sze gi,
sza bály sér tés mi att 30.000 Ft-ig ter je dõ pénz bír ság gal
sújt ha tó. 
Ér tel me zõ ren del ke zé sek
14. §. E ren de let al kal ma zá sa so rán: 

a.) köz épü let: az az épü let, amely ál lam ha tal mi, köz -
igaz ga tá si, ön kor mány za ti és ezek in téz mé nyei el he -
lye zé sé re, va la mint az egy há zak hit éle ti
te vé keny sé gé nek hely szí né ül szol gál,
b.) köz te rü let: köz hasz ná lat ra szol gá ló min den olyan
ál la mi vagy ön kor mány za ti tu laj don ban ál ló föld te rü let, 
ame lyet a ren del te té sé nek meg fe le lõ en bár ki hasz nál -
hat, és az in gat lan nyil ván tar tás ak ként tart nyil ván,
c.) hir det mény: a rek lám, pro pa gan da anya gok, fal ra -
gasz ok, ér te sí té sek, tá jé koz ta tók, vá lasz tá si pla ká tok,
d.) vá lasz tá si pla kát: vá lasz tá si fal ra gasz, hir de tés,
szó ró lap, ve tí tett kép, zász ló emb lé ma a hor do zó
anyag tól füg get le nül.
e.) köz er köl csöt sér tõ pla kát: por nog ráf meg je le ní tést
áb rá zo ló, a sze xu a li tást vagy az erõ sza kot ön cé lú an
be mu ta tó pla kát. 
f.) ide jét múlt hir det mény: a hir det mé nyen meg je lölt
idõ pont le tel te.

Zá ró ren del ke zés
15. §. E ren de let 2006. ja nu ár 1-én lép ha tály ba.

-Huber Ferenc-                                                  -Buzás Istvánné    
-pol gár mes ter -                                                              -jegy zõ-          

Hir det mé nyek elhelyezésérõl és el tá vo lí tá sá ról
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2005. no vem ber 24-i Kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen el hang -
zott in ter pel lá ció és az ar ra adott vá lasz:

-A gazt ége tõk kel szem ben ha té ko nyabb fel lé pést sze -
ret né nek a la kók a le ve gõ tisz ta ság vé del me ér de ké ben.

Huber Fe renc pol gár mes ter vá la sza:

-Ilyen tar tal mú konk rét be je len tés nem ér ke zett a hi va -
tal hoz. Köz te rü let fel ügye lõ nincs a hi va tal ban, aki ész -
lel né az ilyen ese te ket, egyéb ként az el já rást ne he zí ti,
hogy a sza bály sér té si be je len tés nek konk rét bi zo nyí té -
kot is tar tal maz nia kell.

-Polgármesteri Hi va tal-

Interpelláció



Ti zen öt éve ala kul tak meg a te le pü lé -
si ön kor mány zat ok. Ez így ki mond va
mi lyen egy sze rû en hang zik. Pe dig az
1989-90-es rend szer vál tás nak a tu -
laj don vál tás mel lett leg na gyobb ered -
mé nye az erõs ön kor mány za ti rend-
szer ki ala kí tá sa volt. Mi ért ilyen fon tos 
és mi ért nagy ered mény? Kér dez he -
tik. 

• ha a te le pü lé sün kön élõ vá lasz tás -
ra jo go sul tak nak az 50 %-a még
egy al ka lom mal sem ment el sza -
vaz ni,

• ha az el múlt 15 év sem volt elég ar -
ra, hogy a la ko sok je len tõs ré sze
még ma sem is me ri fel, hogy az ön -
kor mány za ti ság jo ga õket il le ti és
jo guk, kö te les sé gük va la kit, va la ki -
ket az ar ra ér de me sek kö zül meg -
bíz ni, hogy kép vi sel jék ér de ke i ket
a te le pü lé sük éle tét, jö võ jét meg -
ha tá ro zó tes tü let ben,

• ha az el múlt 15 év ben alig él tek a
nép sza va zás le he tõ sé gé vel, s alig
csök kent a kí vül ál lók, a part ról be -
ki a bá lók, szur ko lók tá bo ra. 

Még is mind ezek el le né re sok és je -
len tõs ered ményt ho zott az ön kor -
mány zás, és ma már egy re töb ben
is me rik fel, hogy sor suk ön ma guk tól
és az õket kö rül ve võ kör nye zet tõl
függ, egy re több az ér tel mes vi ta. A
sok buk ta tó és a csök ke nõ for rá sok
el le né re si ke rült le rak ni az ala po kat,
amely re fel épít het jük a jö võn ket. A te -
le pü lé se ken – köz tük Fegyverneken
is – el in dul hat egy mi nõ sé gi fej lõ dés. 

Hi szem, hogy az erõs ön kor mány zat -
ok meg ala ku lá sá nak leg na gyobb
nyer te sei a kis vá ros ok és a köz sé gek. 
Nem vé let len, hogy ma már nem be -
szél nek el nép te le ne dõ fal vak ról, in -
kább az újon nan ala kult, a sor su kat
ma guk ke zé be ve võ kö zös sé gek rõl
le het hal la ni. A vi dé ken élõk hi he tet -
len nagy ál do za tot hoz tak azért, hogy
a több év ti ze des le ma ra dást be hoz -
zák, hogy kul tu rál tabb XXI. szá za di
kö rül mé nyek kö zött él jünk. Le gyen
utunk, jár dánk, ve ze té kes vi zünk, te -
le fo nunk és kor sze rû fû té sünk. 

Ta lán az elõb bi ek nél is fon to sabb,
hogy a rend szer vál tás torz ra si ke rült
tu laj don át ren de zõ dé sek el le né re a
he lyi vál lal ko zá sok szá ma gya ra po -
dott, egy re több mun ka he lyet te rem -
te nek és meg áll ják he lyü ket a
ki éle zett ver seny ben.

A ci vil szer ve zõ dé sek szá ma gya ra -
po dott, s egy re töb ben igény lik a ma -
ga sabb szín vo na lú szol gál ta tá so kat. 

E fej lõ dés hez a min den ko ri te le pü lé si
ön kor mány zat ok is ak tí van hoz zá já -
rul tak, se gí tet ték ezt a hi he tet le nül
gyors fej lõ dést. 

Ki hasz nál va a min den ko ri or szág gyû -
lés és a kor má nyok meg-meg in gó, de
a kis te le pü lé se ket se gí tõ po li ti ká ját,
amit a jö võ ben az EU tag ság egy ér tel -
mû vé tesz. 

Fegyverneken az el múlt 15 év ben az
ön kor mány zat mû kö dé sét nem jel le -
mez ték a part ta lan  vi ták. Meg ho zott
ha tá ro za ta ink, ren de le te ink el len ér -
de mi tör vé nyes sé gi ki fo gás nem volt. 

Az ön kor mány za ti tör vény ben elõ írt
nyolc kö te le zõ fel ada tot meg fe le lõ
szín vo na lon lát juk el. Pl.: egész sé ges 
ivó víz biz to sí tás, szo ci á lis el lá tás.  A
tör vény ben biz to sí tott nem kö te le zõ,
13 köz szol gál ta tá si fel adat ban erõnk -
höz mér ten részt ve szünk, pl.: kö zös -
sé gi tér biz to sí tá sa, köz mû ve lõ dés,
sport tá mo ga tá sa, és több ön ként vál -
lalt fel adat tal biz to sí tunk ma ga sabb
szín vo na lú el lá tást. 

Je len tõ sen gya ra po dott a te le pü lé -
sünk va gyo na, a sa ját be vé te le ink
ma gas ará nya – me lyet so kan vi tat -
nak – le he tõ vé te szi több ön ként vál -
lalt fel adat el lá tá sát, mellyel
él he tõb bé vá lik te le pü lé sünk. 

Ma már nem is em lék szünk, hogy
mennyi min den tör tént a 15 év alatt.
Az ön kor mány zat költ ség ve tés ében
nominál ér té ken 9 mil li árd Ft-ot köl tött
az ön kor mány zat mû kö dé sé re, mely -
bõl 1,4 mil li árd Ft-ot fej lesz tés re köl -
tött. Épül tek a jár dák, a víz ve ze ték
há ló zat, szi lárd bur ko la tú utak, gáz -
há ló zat, te le fon, csa pa dék víz el ve ze -
tõ rend szer, meg újult a köz vi lá gí tó
há ló zat, a sport pá lya, a Gyer mek élel -
me zé si Kony ha, vá sá rol tunk egy ven -
dég lõt gyer mek ét kez te tés cél já ra.
Ja vult az is ko lai ok ta tás szín vo na la
(fej lesz tõ pe da gó gi ai, lo go pé dia, tö -
meg sport, szak is ko la). Az el sõ ön kor -
mány zat meg ala ku lá sa óta so kat
ál doz tunk a köz mû ve lõ dés re, is ko lai
ren dez vé nyek re, az óvo dás gyer me -
kek úszás ok ta tá sá ra, is ko lai, óvo dai
nyá ri nap kö zi re.

Épült egy szip pan tott szenny víz te lep,
szer ve zett a szenny víz szál lí tás, a szi -
lárd hul la dék szál lí tás, kü szö bén va -
gyunk a sze lek tív hul la dék
gyûj tés nek. Az egész ség ügyi el lá tás
2 gyer mek or vo si kör zet tel bõ vült. Fel -
épült egy új idõ sek klub ja. Elõ re lé pés
tör tént a kö zös sé gi élet ben, ala pít vá -
nyok, ci vil szer ve ze tek mû köd nek,
már a me gyén túl is hí re van te le pü lé -
sünk kul tu rá lis, sport éle té nek. 

El sõk kö zött vál lal tunk fel köz sé gi
ren dez vé nye ket, ma már a Ma já lis
mel lett je len tõs ese mény a Di ák Gu -
lyás fesz ti vál, a Vi rág zó Ti sza Nap ja. 

Az ad mi niszt ra tív mun ka át vál la lá sá -
val tá mo gat juk a lét szá má ban is meg -

erõ sö dött önál ló he lyi rend õr õrs
mun ká ját. 

Ku ri ó zum nak szá mít a ki sebb te le -
pü lé sek kö zött, hogy tör vé nyes ke -
re tek kö zött jól át lát ha tó
ren de le tek ben sza bá lyoz tuk a he lyi 
vál lal ko zá sok, ci vil szer ve ze tek és
a fog lal koz ta tás tá mo ga tá sát. 

Se gít jük a 35 év alat ti fi a ta lok el sõ
la kás hoz ju tá sát és az el kü lö ní tett
la kás alap ból sok csa lád la kás hoz
ju tá sát tá mo gat tuk.

Ter mé sze te sen nem fe led kez tünk
meg az idõ sek rõl sem, a Gon do zá -
si Köz pont dol go zói szin te va la -
mennyi idõs la kos sal kap cso lat ba
ke rül nek. 

So kat ál do zott ön kor mány za tunk
az in téz mé nyek ben dol go zók to -
vább ta nu lá sá ra, rend sze re sen fog -
lal koz ta tunk pá lya kez dõ fi a ta lo kat. 

Az ön kor mány zat mû kö dé se, nyil -
vá nos sá ga ér de ké ben is fo lya ma -
to san meg je len tet jük a
Fegyverneki Hír mon dót, az
interneten meg ta lál hat juk az ön -
kor mány za tunk nap ra kész hon lap -
ját. 

ÖSSZEGEZVE

Fegy ver nek az el múlt idõ ben
egyen le te sen fej lõ dött, min dig
annyi fej lesz tést vál lal tunk, amit
fenn is tu dunk tar ta ni. Így az ön kor -
mány za ti in téz mé nyek za var ta la -
nul, meg fe le lõ szín vo na lon tud tak
mû köd ni. Köz éle tünk egy re ak tí -
vabb, ha las san is, de vá ro si a so -
dunk. Bát ran ki je lent het jük,
meg ala poz tuk jö võn ket. Az EU tag -
ság gal já ró elõ nyök ki hasz ná lá sa
ér de ké ben fo gal maz tuk meg a te -
le pü lés fej lesz té si kon cep ci ón kat. E 
kon cep ció te szi le he tõ vé, hogy ki
tud juk hasz nál ni az EU 2007-2013
költ ség ve té si idõ sza ká ban biz to sí -
tott fej lesz té si le he tõ sé ge ket.

A kon cep ció fõbb ele mei.

• Az ivó víz szol gál ta tás tech no ló -
gi ai szín vo na lá nak ja ví tá sa,
ezen be lül a víz há ló zat re konst -
ruk ci ó ja.

• Szenny víz há ló zat ki épí tés,
szenny víz tisz tí tás tech ni kai hát -
te ré nek kor sze rû sí té se, mely hez 
csat la ko zik kom posz tá ló lé te sí -
té se is.

• Te le pü lés köz pont re ha bi li tá ci ó -
ja. Meg lé võ mû em lé kek és ter -
mé szet vé del mi ér té kek
meg óvá sa, fel újí tá sa, ezen be lül
ját szó tér épí té se, ka to li kus
temp lom re konst ruk ci ó ja. 

foly ta tás a kö vet ke zõ ol da lon

Tizenöt éves az önkormányzati rendszer
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folytatás az elõzõ oldalról

• Holt-Ti sza re ha bi li tá ci ó ja. Tu risz ti -
kai cé lú fej lesz té sek. Ezen be lül
Wágner park sza bad idõ park ká ala -
kí tá sa, Bí ró kas tély fel újí tá sa.

• Ok ta tás, inf rast ruk tú ra és hu mán
erõ for rás te rü le tén 12 tan ter mes ál -
ta lá nos is ko la épí té se, több funk ci -
ós kö zös sé gi ház lé te sí té se. 

• A te le pü lés kül te rü let ének át fo gó
ren de zé se. Ter mé sze ti kin csek vé -

del me, mely nek leg je len tõ sebb
ele me a kül te rü le ti föld utak por ta la -
ní tá sá nak meg kez dé se. 

E hat fõ cso por ton be lül 21
alprogramot tûz tünk ki cé lul. Ter mé -
sze te sen ezek a prog ra mok több ön -
kor mány za ti cik lus alatt va ló sít ha tók
meg és e fej lesz té sek meg va ló sí tá sa
köz ben sem sza bad el fe led kez nünk
az egy re több anya gi ál do za tot igény -

lõ ed dig el ért ered mé nye ink
meg tar tá sá ról sem. 

A te le pü lés köz pont re ha bi li tá ció és 
a szenny víz há ló zat épí té se már le -
he tõ vé te szi, hogy bát ran kér hes -
sük e hosszan tar tó, ered mé nyes
mun ka egyik el is me ré se ként a
Fegyverneket mél tón meg il le tõ vá -
ro si cí met.

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Tizenöt éves az önkormányzati rendszer

Az õsszel le hul lott je len tõs
mennyi sé gû csa pa dék,
eb bõl adó dó an a víz el ve -
ze té se nagy gon dot oko -
zott köz sé günk ben. 
Több la kó ház ke rült a víz
kö vet kez té ben ve szély be,
sok épü let megfelelõ alap -
pal nem rendelkezik, fel -
ázott, élet ve szé lyes sé vált. 
Az ön kor mány zat a leg sür -
gõ sebb fel ada to kat el vé -
gez te, de a köz ség tel jes
te rü le tén a köz te rü le tek
tisztántarására, az ár kok
át ere szek tisz tí tá sá hoz
nem ren del ke zik sem
pénz zel, sem mun ka erõ -
vel.
A kör nye zet vé del mé rõl
szó ló tör vény és az ön kor -
mány zat 13/2005. (IV.29.)
ren de le te 5. §. 2. be kez dé -
se:

„A csa pa dék víz-el ve ze tõ
ár ko kat, nyílt csa tor ná kat a 
Pol gár mes te ri Hi va tal kö -
te les kar ban tar ta ni, ezek
rend sze res tisz tán tar tá sa
az in gat lan tu laj do nos fel -
ada ta.”
Az ön kor mány zat fel hív ja a 
la kos ság fi gyel mét, hogy a
tör vény és az ön kor mány -
za ti ren de let alap ján az
ingatlantulajodonosok kö -
te le sek az in gat la nuk elõt ti
víz el ve ze tõ ár ko kat és át -
ere sze ket ki tisz tí ta ni, a
köz te rü let tisz tán tar tá sát
el vé gez ni.
A tör vé nyi és ren de le ti kö -
te le zett ség el mu lasz tá sa
sza bály sér tés és pénzbün- 
tetéssel sújthatú.

-Huber Fe renc-
-polgármester-

A közterületi árkok tisz tí tá sá ra

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Fegy ver nek va -
la mennyi la ko sá nak, akik hoz zá já rul tak a te le pü lés fej lõ -
dé sé hez, il let ve azok nak akik a tisz tán tar tá sá ban
tevékenykedtek.

-A Kép vi se lõ-tes tü let-

Köszönet a lakosoknak

Cél sze rû ma ga tar tá si for mák rend kí vü li 
té li idõ já rás ese tén.

Amit ten ni kell:

• Fo lya ma to san kí sér jék fi gye lem mel az idõ já rás-je len -
tést, a MTV. MR. né zé sé vel, hall ga tá sá val, hogy idõ -
ben fel ké szül hes se nek;

• Tart son ké szen lét ben alap ve tõ gyógy sze re ket, köt -
szert, és leg alább egy hét re ele gen dõ mennyi sé get a
fo lya ma to san sze dett gyógy sze rek bõl;

• Ha la ká sát ve ze té kes gáz zal fû tik, gon dos kod jék ha -
gyo má nyos fû tõ esz köz rõl és fû tõ anyag ról, ar ra az
eset re, ha ki ma ra dás len ne a gáz szol gál ta tás ban;

• Gon dos kod jék szük ség-vi lá gí tó esz köz rõl, (pél dá ul
pet ró le um lám pá ról és pet ró le um ról, pa lack ról, mû -
köd tet he tõ gáz lám pá ról, elekt ro mos lám pá ról) áram -
ki ma ra dás ese té re;

• Alap sza bály, hogy szél sõ sé ges idõ já rá si vi szo nyok
kö zött sen ki ne hagy ja el ott ho nát, csak ha meg gyõ zõ -
dött ró la, hogy úti cél ját biz ton ság gal el éri, és a vissza -
uta zás fel tét elei is biz to sí tot tak.   Ha e fel té te lek
hi á nyá ban is el ke rül he tet len az uta zás, na gyobb tá vol -
ság ra so ha ne in dul jon el egye dül! 

• Ha na gyobb tá vol sá got kell gya lo go san meg ten nie, öl -
töz zön ré te ge sen, fel sõ ru há za ta le he tõ leg le gyen víz -
hat lan, min dig vi gyen ma gá val me leg ká vét vagy te át; 

• Gép ko csi val csak ak kor in dul jon el, ha az fel tét le nül
szük sé ges, gép jár mû ve meg fe le lõ mû sza ki ál la pot -
ban van, és ren del ke zik a biz ton sá gos té li üze me lés -
hez szük sé ges fel sze re lés sel (té li gu mi ab roncs ok,
hó lánc, tar ta lék üzem anyag, el aka dás ese té re la pát
vagy ásó, ho mok stb.). Eb ben az eset ben sem ta ná -
csos egye dül el in dul ni;

• In du lás elõtt gép ko csi já ban he lyez zen el me leg ta ka -
rót, elekt ro mos ké zi lám pát, me leg italt, leg alább egy -
na pi ét ke zés re ele gen dõ élel mi szert;

• Le gyen fel ké szül ve, hogy gép ko csi ja bár mi kor el akad -
hat, és eset leg csak na pok múl va fog ják ki sza ba dí ta ni. 
Öl tö ze tét úgy ál lít sa össze, hogy szük ség ese tén gya -
log is ké pes le gyen foly tat ni út ját;

• Amennyi ben hosszabb idõt (né hány órát) kény te len
ál ló gép jár mû vé ben tar tóz kod ni, a mo tor já ra tá sá val
fût he ti az utas te ret, de ne fe lejt sen el leg alább tíz-ti -
zen öt per cen ként szel lõz tet ni. Az ál ló jár mû utas te ré -
be ugyan is ki pu fo gó gá zok szi vá rog hat nak, ame lyek
sú lyos rosszul lé tet, eset leg ha lá los bal ese tet okoz hat -
nak; 

-Nardai Dániel-
-Tatár Pál-   

Figyeljünk az idõjárásra
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A Fegyverneki Al só ré ti
Holt-Ti sza 1856-ban a Ti -
sza 74. szá mú át met szé -
sé bõl ke let ke zett ter mé-
szetes fo lyó me der, amely
Fegy ver nek, Tö rök szent-
miklós és Nagy kö rû te le pü -
lé sek köz igaz ga tá si te rü le -
té hez tar to zik. El sõd le ges
funk ci ó ja a bel víz el ve ze -
tés, e funk ci ó ja mel lett
hasz no sít ha tó hor gá sza ti,
ön tö zé si és tu risz ti kai cél -
ra. A hasz no sí tá sát azon -
ban je len tõ sen gá tol ja a
gyen ge víz mi nõ ség, mely
az elõ re ha la dott gyo mo so -
dás mi att oxi gén hi á nyos, s
emel lett je len tõs a fel isza -
po ló dás, fel töl tõ dés is. A
jö võ be ni hasz no sí tás alap -
fel té te le a fel töl tõ dés meg -
ál lí tá sa, meg fe le lõ víz-
mély ség biz to sí tá sa to váb -

bi me der kot rás sal, va la -
mint szük sé ges még a
meg fe le lõ mi nõ sé gû és
ele gen dõ mennyi sé gû víz -
után pót lás.  

Az idei év ben az igen csa -
pa dé kos idõ já rás nak kö -
szön he tõ en ko moly bel-
víz hely zet ala kult ki te le pü -
lé sün kön. Au gusz tus hó -
nap ban az egy hó nap alatt
le hul lott csa pa dék mennyi -
sé ge több szö rö sen meg -
ha lad ta az elõ zõ évek
át la gát. Mé ré si ada ta ink
sze rint 2005. au gusz tu sá -
ban 238 mm csa pa dék hul -
lott. Az elõ zõ évek azo nos
idõ sza ká ban mért csa pa -
dék mennyi sé ge 2001-ben
14 mm, 2002-ben 13 mm,
2003-ban 11,5 mm,
2004-ben 146 mm volt.  A
bel víz el le ni vé de ke zés ben 

nagy sze re pet ját szott a
holt ág, mely két je len tõ -
sebb fõ csa tor na - a
Büdöséri- és a Kocsordosi
fõ csa tor na - vi zét fo gad ja
be, és jut tat ja a fõ be fo ga -
dó ba a Ti szá ba, ez zel biz -
to sít va a köz ség bel- és
kül te rü let ének bel víz men -
te sí té sét. 

A Holt-Ti sza Fegy ver nek
Nagy köz ség Ön kor mány -
zat ke ze lé sé ben van. Az
üze mel te té si sza bály zat -
ban elõ írt víz szint biz to sí -
tá sa ér de ké ben a
meg fe le lõ víz kor mány zá -
si mun ká la to kat kö rül te -
kin tõ en kell vé gez ni, hogy
a holt ág a funk ci ó it min -
den kö rül mé nyek kö zött
el lás sa, a víz mennyi ség
és a víz mi nõ ség az el vár -
tak nak meg fe lel jen.

A meg fe le lõ víz után pót lás
az NK-IV-1 csa tor nán ke -
resz tül gra vi tá ci ó san tör -
tén het, il let ve a Büdöséri
fõ csa tor nán ke resz tül a
Nagy kun sá gi Fõ csa tor ná -
ból csurgalékvíz for má já -
ban biz to sí tott, mely a
holt ág ala cso nyabb víz ál -
lá sa ese tén gra vi tá ci ó san
fo lyik be, azon ban a bel ví -
zi hely zet ben elõ ál ló ma -
ga sabb víz ál lás ese tén a
gra vi tá ci ós be ve ze té si le -
he tõ ség meg szû nik, ilyen -
kor csak a Büdöséri
szi vattyú te lep szi vattyú i -
val emel he tõ be a víz. Az
idei bel víz vé de ke zés so -
rán a ma gas víz ál lás mi att 
szük ség volt a szi vattyús
víz beeme lés re, mely to -
vább emel te a vé de ke zés
költ sé ge it. A holt ág ürí té -

se az Al só ré ti zsi li pen ke -
resz tül le het sé ges a Ti szá -
ba - a fo lyó 361+880 fkm
szel vé nyé nél -, ala cso -
nyabb víz ál lá sa ese tén
gra vi tá ci ó san, ma ga sabb
víz ál lá sa ese tén szi vattyús
át eme lés sel.

A Holt-Ti sza nagy mér té kû, 
gyors víz szint in ga do zá sát
ke rül ni kell, mert az ma gá -
val von hat ja a par ti sáv be -
sza ka dá sát. Mint ar ról a T.
La kos ság már tá jé koz ta -
tást kap ha tott a
Fegyverneki Hír mon dó ból,
2005. au gusz tus 10-re a
2-es és 3-as tó egy ség kö -
zöt ti mû tárgy ból is me ret len 
sze mé lyek el tu laj do ní tot -
ták a víz szin tet sza bá lyo zó
pad ló kat, ezért  a 2-es tó -
egy ség víz szint je rö vid idõ
alatt nagy mér ték ben csök -
kent, mely nek kö vet kez té -
ben a köz ség fe lõ li

part sza ka szon több
he lyen is part sza ka dás fi -
gyel he tõ meg. A be om lott
föld tö meg a már elõ zõ leg
ki ko tort mé lyebb me der -
rész be csú szott, így to -
vább csök kent ve a
víz szin tet. Az el moz du lás

he lyen ként meg ha lad ta a
2 mé tert is. 

A mel lé kelt fény ké pek az
Al só ré ti Holt-Ti sza 2-es
tó egy sé gén a 8+896 és a
10+505 szel vé nyek kö -
zött ké szül tek, me lye ken
jól lát ha tó az el tu laj do ní -
tás kö vet kez té ben csök -
kent víz szint ál tal oko zott
part sza ka dás, mely ne he -
zí ti és egy ben ve szé lyes -
sé is teszi a part men ti
köz le ke dést, hor gá szást.

-Fegyverneki Víz mû-

Part sza ka dás az Al só ré ti Holt-Ti szán
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Fegyvernek Nagyközség területén mért csapadékmennyiség 
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A ha lá szat ról és hor gá -
szat ról szó ló 1997. évi XLI. 
tv. le he tõ vé tet te, hogy az
ön kor mány zat ok kér jék a
ha lá sza ti jo got az Al só ré ti
Holt-Ti szán. Ez zel a le he -
tõ ség gel Törökszentmik-
lós, Nagy kö rû és Fegy ver -
nek ön kor mány za ta élt, és
1999.  de cem ber 2-án a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um
Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Hi va ta lá hoz be ad -
tuk a ha lá sza ti jog gya kor -
lá sá ra irá nyu ló kérelmün-
ket. 

Mi vel a Szajoli Ha lász Kft.
nem szá molt el, így a ha lá -
sza ti jo got nem kap tuk
meg (mert fel té tel volt az
el szá mo lás az elõ zõ hasz -
no sí tó val), ezért 2000. év
ele jén bí ró sá gi pert in dí tot -
tunk, hogy a bí ró ság kö te -
lez ze el szá mo lás ra a
Ha lász Kft-t. 
Az éve kig tar tó bí ró sá gi
per le zá rá sa ként a Deb re -

ce ni Íté lõ táb la 2005. ok tó -
ber 21-én jog erõs íté le tet
ho zott és a ha lá sza ti kö -
zös ség nek ítél te a ha lá -
sza ti jo got. Köz ben egy
köz igaz ga tá si per is le zá -
rult, mely egy ér tel mû en a
ha lá sza ti kö zös ség nek
ítél te a ha lá sza ti jo got. 
A ha lá sza ti jog jo go sult ja a
há rom ön kor mány zat (Tö -
rökszentmiklós, Nagy kö rû
és Fegy ver nek) és a Ma -
gyar Ál lam, akik Fegy ver -
nek ön kor mány za tot bíz-
ták meg a ha lá sza ti jog
gya kor lá sá val.
A hor gász egye sü le tek kel
tör tént egyez te tés alap ján
a ha lá sza ti üze mel te tés
2006. ja nu ár 1-tõl önál ló
te rü le ti en ge déllyel és sa -
ját hor gász rend del tör té -
nik. 
Ha lá sza ti Kö zös ség ne vé -
ben

-Huber Fe renc-

A ha lá sza ti jog ról 

Fel hív juk a T. La kos ság fi -
gyel mét, hogy a té li hi de -
gek kö ze led té vel for dít-
sanak nagy fi gyel met az in -
gat lan ja i kon lé võ víz óra
ak nák meg fe le lõ fa gyás el -
le ni vé del mé re. Az ak na te -
tõk hi á nya, il let ve a nem
meg fe le lõ zá rá sa sok gon -
dot és kel le met len sé get
tud okoz ni. Amennyi ben
szük sé ges az ak na te tõk
pót lá sát, szi ge te lé sét még

idõ ben vé gez zék el, mi vel
a fa gyás kö vet kez té ben
sé rült víz órák ja ví tá si-, hi -
te le sí té si- és hely re ál lí tá si
költ sé ge, va la mint az el -
folyt víz költ sé ge is az in -
gat lan tu laj do no sát ter he li!

Az elõ zõ évek ta pasz ta la -
tai alap ján kér jük Önö ket,
hogy a tar tó san la kott in -
gat la nok mel lett kü lö nös fi -
gyel met for dít sa nak az
üre sen ál ló in gat la nok ra,
ahol a meg hi bá so dás kö -
vet kez té ben vi szony lag rö -
vid idõ alatt is nagy
mennyi sé gû víz el fo lyás
tör tén het!

Se gí tõ együtt mû kö dé sü ket 
kö szön jük.

- Fegyverneki Víz mû -

A vízmérõkrõl

Tá jé koz ta tá sul köz löm
hogy, mint ka ma rai ta nács -
adó ki bõ vült fel adat kör rel
NVT (Nem ze ti Vi dék fej -
lesz té si Terv) ta nács adó -
ként ügy fél fo ga dást tar tok
az aláb bi ügy fél szol gá la ti
idõ ben:

Fa lu gaz dász iro da: 
Fegy ver nek, 

Fel sza ba du lás út 171, 

Szer da: 900-1300 

- Az NVT tech ni kai se gít -
ség nyúj tás ke re té ben re -
giszt rált ta nács adó ként
in gye nes se gít ség nyúj tás
ke re té ben az aláb bi té -
mák ban nyúj tok se gít sé -
get: 

- Po ten ci á lis ügy fe lek fo -
lya ma tos tá jé koz ta tá sa az
NVT ak tu á li san meg hir de -
tett tá mo ga tá sa i ról, fel té -
tel rend sze re i rõl a támo-
gatást igény lõk jo go sult sá -
gi fel tét ele i rõl, a ké rel mek
be nyúj tá si ha tár ide jé rõl
mód já ról. 

- Az NVT in téz ke dé se i hez
kap cso ló dó jog sza bály ok
fo lya ma tos nyo mon kö ve -
té se és a jog sza bály-mó -
do sí tá sok ból szár ma zó
in for má ci ók to váb bí tá sa a
gaz dál ko dók fe lé. 

- Az NVT te rü let ala pú tá -
mo ga tá sa i val kap cso lat -
ban a tá mo ga tás alap ját
ké pe zõ McPAR fi zi kai
blok kok be azo no sí tá sá ban 
se gít ség nyúj tás az ügy fe -
lek nek.

- Ta nács adás tech ni kai se -
gít ség nyúj tás 

- Segítségmyújtás a tá mo -
ga tá si és ki fi ze té si for ma -
nyom tat vá nyok beszer-
zésében ki töl té sé ben, 

- Se gít ség nyúj tás a gaz -
dál ko dá si nap ló ki töl té sé -
ben

Mol nár Er zsé bet
NVT ta nács adó 

Tel: 20/268-4176 

NVT tanácsadás

A Fegyverneki Fog lal koz ta tá si In for má ci ós Pont el ér he -
tõ sé ge: Gon do zá si Köz pont Csa lád se gí tõ és Gyer mek -

jó lé ti Szol gá la ta Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 173. 
(volt Gyógy szer tár)

A új ügy fél fo ga dá si idõ:

Hét fõ:8.00-14.00

Kedd:8.00-14.00

Szer da:8.00-14.00

Csü tör tök: nincs

Pén tek:8.00-14.00

FIP ügyfélfogadás

Fegyverneken Gyóni Géza út 27/a. szám alatt 

összkomfortos, 5 szobás gázfûtéses 
családi ház eladó. 

Érdeklõdni lehet egész nap,
vagy 30/434-8789.
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi -
se lõ tes tü le te pá lyá za ti fel hí vást ad

ki az 56/2004.(XII.23.) és a
2/2003.(II.6.) szá mú ön kor mány za ti
ren de le te alap ján a ci vil szer ve ze tek 

köz hasz nú te vé keny sé gé nek 
tá mo ga tá sá ra

Tá mo ga tás ad ha tó

(1) Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép -
vi se lõ tes tü le te a ci vil szer ve ze tek ál -
tal a ren de let 10. §. 2. pont ja sze rin ti
fo lya ma tos köz hasz nú te vé keny ség
és ese ti köz hasz nú te vé keny ség ke -
re té ben szer ve zett ren dez vény meg -
tar tá sá hoz nyújt tá mo ga tást. Így:
uta zá si, élel me zé si, szál lás költ ség -
hez, bér le ti díj hoz, ju tal ma zás hoz,
tisz te let díj ki fi ze tés hez és az ön kor -
mány zat in téz mé nye i nél igény be
vett he lyi ség bér le ti költ ség hez a (2)
és (3) be kez dés fi gye lem be vé te lé -
vel. 

(2) Bér le ti díj cí mén tá mo ga tás fo -
lya ma tos köz hasz nú te vé keny ség
ese tén csak ak kor ad ha tó, ha az ön -
kor mány zat in téz mé nyei fenn tar tá -
sá ban lé võ in gat la nok, lé te sít-
mények hasz ná la tá ért kell fi zet ni.
Egyéb eset ben bér le ti díj cí mén tá -
mo ga tás csak ese ti ren dez vény
meg tar tá sá hoz ad ha tó. 

(3) Uta zá si, élel me zé si, szál lás költ -
ség hez és ju tal ma zás hoz, tisz te let -
díj ra csak az ese ti ren dez vé nyek
meg tar tá sá hoz ad ha tó. 

Ci vil szer ve zet nek mi nõ sül: mind -
azon pár ton kí vü li szer ve ze tek,
egye sü le tek, egye sü le ti tag ság gal
nem ren del ke zõ szer ve ze tek, akik
fegyverneki szék he lyû, te lep he lyû ci -
vil szer ve zet ál tal Fegy ver nek köz -
igaz ga tá si te rü le tén vég zett
köz hasz nú te vé keny ség hez ké rik a
tá mo ga tást, ki vé ve az ön kor mány za -
ti tu laj do nú in téz mé nye ket, és a Ptk.
685. §. c. pont ja sze rin ti gaz dál ko dó
szer ve zet.

Köz hasz nú te vé keny ség nek mi nõ -
sül: A köz hasz nú szer ve ze tek rõl
szó ló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.)
pont ja sze rin ti te vé keny ség.

Ezek: a tár sa da lom és az egyén kö -
zös ér de ke i nek ki elé gí té sé re irá nyu -
ló kö vet ke zõ – a szer ve zet lé te sí tõ
ok ira tá ban sze rep lõ – cél sze rin ti te -
vé keny sé gek:

1. egész ség meg õr zés, be teg ség -
meg elõ zés, gyó gyí tó-, egész ség -
ügyi re ha bi li tá ci ós te vé keny ség,

2. szo ci á lis te vé keny ség, csa lád -
se gí tés, idõs ko rú ak gon do zá sa,

3. tu do má nyos te vé keny ség, ku -
ta tás,

4. ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség -
fej lesz tés, is me ret ter jesz tés,

5. kul tu rá lis te vé keny ség,

6. kul tu rá lis örök ség meg óvá sa, 

7. mû em lék vé de lem,

8. ter mé szet vé de lem, ál lat vé de -
lem,

9. kör nye zet vé de lem,

10. gyer mek- és if jú ság vé de lem,
gyer mek- és if jú sá gi ér dek kép vi -
se let,

11. hát rá nyos hely ze tû cso por tok
tár sa dal mi esély egyen lõ sé gek
elõ se gí té se,

12. em be ri és ál lam pol gá ri jo gok
vé del me,

13. a ma gyar or szá gi nem ze ti és
et ni kai ki sebb sé gek kel, va la mint a 
ha tá ron tú li ma gyar ság gal kap -
cso la tos te vé keny ség,

14. sport, a mun ka vi szony ban és
a pol gá ri jo gi jog vi szony ke re té -
ben meg bí zás alap ján foly ta tott
sport te vé keny ség ki vé te lé vel, 

15. köz rend és köz le ke dés biz ton -
ság vé del me, ön kén tes tûz ol tás,
men tés, ka taszt ró fa-el há rí tás,

16. fo gyasz tó vé de lem,

17. re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás,

18. mun ka erõ pi a con hát rá nyos
hely ze tû ré te gek kép zé sé nek,
fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se és 
a kap cso ló dó szol gál ta tá sok,

19. euroatlanti in teg rá ció elõ se gí -
té se,

20. köz hasz nú szer ve ze tek szá -
má ra biz to sí tott – csak köz hasz nú
szer ve ze tek ál tal igény be ve he tõ
– szol gál ta tá sok,

21. ár- és bel víz vé de lem el lá tá sá -
hoz kap cso ló dó te vé keny ség,

22. a köz for ga lom szá má ra meg -
nyi tott út, híd, alag út fej lesz té sé -
hez, fenn tar tá sá hoz és
üze mel te té sé hez kap cso ló dó te -
vé keny ség,

23. bûn meg elõ zés és ál do zat vé -
de lem.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

1. ké rel me zõ azo no sí tó ada ta it
(név, cím, adó szám)

2. a pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá -
nak tel jes költ ség ve tés ét

3. ve ze tõ sé gi, köz gyû lé si ha tá ro -
za tot a pá lyá zott cél ról, összeg rõl

4. a célt (ami re ké ri), a ren de let 1.
§. és 10. §. 2. pont ja sze rint

5. a sa ját erõ össze gét, ezer fo -
rint ra ke re kít ve

6. a kért tá mo ga tás össze gét,
ezer fo rint ra ke re kít ve

7. a pá lyá za ti év re szó ló éves költ -
ség ve tést

8. a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ -
zõ éves mér leg be szá mo lót 

9. lé te sí tõ ok irat (bí ró sá gi be jegy -
zés, alap sza bály) hi te le sí tett má -
so la tát ab ból a cél ból, hogy
iga zol ja, hogy a ci vil szer ve zet a
pá lyá zat ban meg je lölt köz hasz nú
te vé keny sé get a pá lyá zat be nyúj -
tá sát meg elõ zõ en leg alább egy
éve fo lya ma to san vég zi,

10. köz hasz nú te vé keny ség meg -
ne ve zé sét

11. a ké rel me zõ bün te tõ jo gi fe le -
lõs sé gû nyi lat ko za tát ar ról, hogy a 
tá mo ga tást ki zá ró lag a kért és
meg ítélt cél ra fog ja for dí ta ni.

12.  Ci vil szer ve zet nyi lat ko za tát
ar ról, hogy a szer ve zet a    köz -
hasz nú te vé keny sé get rend sze -
re sen vég zi és azt tá mo gat ja.

Amennyi ben a pá lyáz ni kí vá nó szer -
ve zet nem be jegy zett, de a ki írás ban 
fel so rolt köz hasz nú te vé keny ség va -
la me lyik ét kí ván ja meg ol da ni, ab ban 
az eset ben le bo nyo lí tó ként fel kér het 
be jegy zett ci vil szer ve ze tet is.

A tá mo ga tás össze ge max. az össz
költ ség 50 %-a, ezer Ft-ra ke re kít ve.

A pá lyá zott összeg fel hasz ná lá sát a
Pol gár mes te ri Hi va tal el len õr zi. 

A jut ta tott összeg ren del te tés sze rû
fel hasz ná lá sá ról szám lá val kell el -
szá mol ni, leg ké sõbb de cem ber
15-ig. 

Pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ci ót,
tá jé koz ta tást kér het nek a Pol gár -
mes te ri Hi va tal ban.

A 2006. évi pá lyá za to kat 2006. ja -
nu ár 31-ig le het be nyúj ta ni az
aláb bi cím re:

Pol gár mes te ri Hi va tal Fegy ver nek,
Fel sza ba du lás út 171.

A be nyúj tott pá lyá za tok ról az Ok ta -
tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és
Sport Bi zott ság a pá lyá zat be nyúj tá -
sát kö ve tõ ülé sen dönt.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Civil Pályázat
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Is ko lánk di ák bi zott sá ga szep tem ber
13-án tar tot ta ala ku ló ülé sét, majd
20-án meg vá lasz tot tuk a di ák bi zott -
ság el nö két és he lyet te sét. Eb ben az 
év ben Tichy-Rács Alex 7.a osz tá lyos 
ta nu ló lett el nök ké vá laszt va, míg
Köpösdi Ni ko lett 5.b osz tá lyos ta nu ló 
nyer te el az el nök he lyet te si posz tot. 

Ok tó ber ele jén tar tot tuk meg szo ká -
sos sport na pun kat. Az al só so kat az
is ko la ud va ron vár tuk jobb nál-jobb
ügyes sé gi fel ada tok kal, míg a fel sõ -
sök most elõ ször mér het ték össze
ere jü ket egy szám há bo rú ke re té ben
a sport pá lyán. A já ték nagy örö met
vál tott ki a di á kok ból, így sze ret nénk, 
ha a szám há bo rú is ko lánk ban ha -
gyo mány ként meg ma rad na. 

Ok tó ber 6-án osz tály ke re tek kö zött
em lé kez tünk meg az ara di vér ta núk -
ról.

Ok tó ber 13-án egy bû vész lá to ga tott
el is ko lánk ba és nagy si ke rû be mu ta -
tót tar tott – nem csak ki csik nek- is ko -
lánk tor na ter mé ben. 

No vem ber ele jén in dí tot tuk el le ve le -
zõs iro dal mi ver se nyün ket, mely nek
té má ja Mó ra Fe renc és ko ra. A ver -
se nyen re mél he tõ leg 6 is ko la vesz
részt. A ver seny két írás be li for du ló -
ból és egy szó be li for du ló ból áll. Ez
utób bit jú ni us ban, a Mó ra-na pok ke -
re te in be lül ren dez zük meg. 

No vem ber 20. után ke rül tek meg -
írás ra az or szá gos nyel vi ver se nyek
is ko lai for du lói, me lyen sok ta nu lónk
vett részt. A kö vet ke zõ ered mé nyek
szü let tek:

An gol nyel vi ver seny: 

7. osz tály: 

1. Adamecz Ju dit 7.a
2. Csi ga Il di kó 7.a
3. Bor bély Dá vid 7.b

8. osz tály

1. Branstetter Tí mea 8.a
2. Nagy Már ton 8.a
3. Ná das Pé ter  8.b

Né met nyel vi ver seny:

7. osz tály: 

1. Vona Me lin da 7.a
2. Mravik Zsa nett 7.b
3. Lo vász Eri ka 7.b

8. osz tály:  

1. Sza bó Im re 8.a / 
    Sinkó Eri ka 8.c
2. Czifra Eri ka 8.b
3. Guttyán Ma ri ann 8.c

GRATULÁLUNK!

No vem ber 23-án tar tot tuk rend ha -
gyó KI MIT TUD?  ver se nyün ket,
ahol szép szám mal je len tek meg di -
ák ja ink. Itt több ka te gó ri á ban is meg -
mu tat hat ták tu dá su kat. Mind az al só, 
mind a fel sõ ta go za to sok meg csil lan -
tot ták ének, hang szer, tánc, vers- va -
la mint pró za mon dó tu dá su kat. 
Gra tu lá lunk min den kis „Megasztár-
nak”.

A fel sõ ta go za tos ered mé nyek a
következõek:

Vers- és pró za mon dó ver seny:

1. Fá bi án Ni ko let ta 8.a
2. Már ton Bog lár ka 5.a és 
    Köpösdi Ni ko lett 5.b
3. Nagy Fló ra 8.a és 
    Ko vács Zol tán 5.b

Kü lön díj: Oláh And rea 8.b

A tánc- ének(hang szer) kategórában 
a kö vet ke zõ ered mé nyek szü let tek:

Szó ló ének: 

1. Ollé Krisz ti na 5.a
2. Csi ga Il di kó 7.a
3. Blága Zsolt 5.b

Ének duó:

1. Blága Ale xand ra - 
    Blága Er zsé bet 6.b
2. Köpösdi Jú lia - 
    Sarkadi Tí mea 6.a

Ének hang szer kí sé ret tel: 

1. Mravik Zsa nett - 
    Bu dai Eme se 7.b
2. Nagy Edi na - 
    Ko vács Er zsé bet - 
    Csík Ibo lya

3. Csõke Eri ka - 
    Csík Ibo lya 5.a 

Tánc:

1. Bu dai Bar ba ra - 
    Pá va Bar ba ra 7.b
2. Köpösdi Jú lia - 
    Sarkadi Tí mea 6.a
    Blága Ale xand ra -
    Blága Er zsé bet 6.b

Kü lön dí jat ka pott: Ken gyel Já nos
7.b, Csi ga Il di kó 7.a, Már ton Bog lár -
ka és Nagy Edi na 5.a 

Az al só ta go zat ered mé nyei: 

1-2. osz tá lyos kor cso port:

Me se: 

1.Mé szá ros Márk 1.a
2. Al bert Gréta 1.b
3. Rózant Éva 2.b

Vers:

1. Sza bó Ró bert 1.a és 
    Köpösdi Kar ina 1.b
2. Vá sár he lyi Fan ni 1.a és 
    Ma gyar Vik tó ria 2.b
3. Gábli Ág nes 1.a

Ének:

1. Ta kács Kla u dia 2.a
2. Va dász Ju dit 2.a

Kü lön dí jat ka pott: Már ton Le ven te
2.a

3-4. osz tá lyos kor cso port

Me se:

1. Tiba Dorina 4.b
2. Pé ter Cintia 4.b
3. Ma gyar Ni ko let ta 4.b

Vers:

1. Négyesi ka mil la 4.a
2. Bata Dominik 3.a és 
    Ko csis Zsolt 3.a
3. Poós Do rottya 4.a

Ének:

1. Bu rai Dá vid
    Szémann Vik tó ria - 
    La dá nyi éva 3.a
2. Váradi Zol tán - 
    Pá pai Jó zsef 4.b

Tánc:

1. Pá va An ge li ka 3.b
2. Hillender Ro xá na
3. Csarnai Vik tó ria - 
    Gu lyás Krisz ti na 3.b

Kü lön dí jat ka pott: Szalóki Leila - La -
dá nyi Éva 3.a

No vem ber ben ír ták meg ta nu ló ink a
Simonyi Zsig mond He lyes írá si Ver -
seny feladatasorát is. Ezen a ver se -
nyen csak a fel sõ ta go za tos ta nu lók
in dul tak és a kö vet ke zõ ered mé nye -
ket ér ték el.

5. osz tály:

1. Köpösdi Ni ko lett 5.b
2. Tukarcs Má ria 5.b
3. Gönc zi Ger gely 5.a

6. osz tály:

1. Var ga Ale xand ra 6.b
2. Kiss Nor bert 6.a
3. Csõke Hen ri et ta 6.b

7. osz tály:

1. Csi ga Il di kó 7.a
2. Vona Me lin da 7.a
3. Hillender Ju dit 7.a

8. osz tály:

1. Bozsó De bó ra 8.c
2. Branstetter Tí mea 8.a
3. Ollé Anett 8.b

A ver se nye ken va ló rész vé telt kö -
szön jük és min den ki nek gra tu lá lunk.

-Csör gõ Hen ri et ta-

A Móra Ferenc Általános Iskola hírei
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Az idei tan év tõl kezd ve az
ed di gi ek nél lé nye ge sen
na gyobb hang súlyt fek -
tettünk az is ko lai sport ra,
ezen be lül is a sport szak -
kör ök re és a tö meg sport ra. 
Az is ko la ve ze tõ sé ge, a ta -
ná ri kar és a szü lõi mun ka -
kö zös ség egy ön te tû cél-
ként je löl te meg a rend sze -
res test moz gás és a sport
meg sze ret te té sét a gye re -
kek kö ré ben, va la mint pél -
da kép ként ál lí ta ni a
gye re kek elé a jó ta nu ló, jó
spor to ló „Mó rás” di ák esz -
mény ké pet. En nek ér de -
ké ben szük sé ges nek lát-
tuk be kap csol ni is ko lán kat
a me gyei di ák sport élet vér -
ke rin gé sé be. Be ne vez tük
hát csa pa ta in kat a Di ák -
olim pia ver se nye i re, részt
kí vá nunk ven ni mi nél több
tor nán, ku pán, ver se nyen,
sport ren dez vé nyen, sõt mi
ma gunk is ren de zünk majd 
ilyet. 

Eh hez azon ban meg fe le lõ
hát tér és mû hely mun ka
kell. A tö meg sport fog lal -
ko zá so kon túl két cso port -
ban lab da rú gó szak kör
in dult he ti két fog lal ko zás -
sal 1995-96, il let ve
1993-94-ben szü le tett fi úk
ré szé re. Ugyan ezen kor -
osz tály ok kis lá nyai pe dig
ké zi lab da szak kör re jár -
hat nak szin tén he ti két al -
ka lom mal. Óri á si népsze-
rûségnek ör vend csü tör tö -
kön ként a ta nár-di ák fo ci -
meccs. Ilyen kor fér fi
pe da gó gu sa ink vív nak „öl -
re me nõ” fut ball meccse ket
a 8. osz tá lyos fi úk kal, ez -
zel is mint egy pél dát mu -
tat va a rend sze res
spor to lá son át az egész sé -

ge sebb élet vi tel re. Mû kö -
dik to váb bá ko sár lab da
szak kör és a harc mû vé -
sze ti fog lal ko zá so kon is
egy re töb ben vesz nek
részt is ko lánk di ák jai kö -
zül.

Az õszi ver se nye ken csa -
pa ta ink át es tek a tûz ke -
reszt sé gen. A fi úk
Törökszentmiklóson, a lá -
nyok Kar ca gon jár tak
sport ver se nyen. Ki eme -
len dõ az 1995-ben szü le -
tett fi úk sze rep lé se, akik
Törökszentmiklóst 5 –
1-re, a Kétpó csa pa tát pe -
dig 9 – 0-ra gyõz ték le. Saj -
nos a dön tõ ben Ken de res
jobb nak bi zo nyult (7 – 1),
de a má so dik hely meg -
szer zé se így is szép ered -
mény! De cem ber 4-én
(va sár nap) „Mi ku lás-Ku pa” 
el ne ve zés sel egy te rem -
lab da rú gó tor nát szer ve -
zünk, aho vá Tó szeg,
Kõ te lek, Besenyszög és
Nagy kö rû csa pa ta fo gad ta
el a meg hí vá sun kat.

Lá nya ink de cem ber 11-én
Me zõ túr ra utaz nak, ahol a
Me zõ tú ri Sport is ko lá val és
Túrkevével ját sza nak majd 
a gyer mek ké zi lab da baj -
nok ság ban. 

Összes sé gé ben el mond -
ha tó te hát, hogy va la mi el -
in dult, jó irány ba megy, de
hogy az a bi zo nyos gyü -
mölcs be is ér jen, ah hoz
még sok idõ, tü re lem és
sok-sok se gít ség, tá mo ga -
tás, no meg mun ka szük -
sé ges. Mi az el sõ
lé pé se ket meg tet tük eh -
hez.

-Csörghe Ta más-
-testnevelõ-    

Móra sport
A Ma gyar
Vö rös ke reszt 
Or szá gos If -
jú sá gi Ta ná -
csa 2001.
szep tem be -
ré ben in dí tot -

ta Bá zis is ko la prog ram ját,
mely hez szep tem ber ben a
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
la is csat la ko zott.
A Bá zis is ko la vál lal ja, hogy
a Vö rös ke reszt ál tal meg hir -
de tett prog ra mo kat meg -
szer ve zi és le bo nyo lít ja,
ami hez min den se gít sé get
meg kap az If jú sá gi Ta nács -
tól, to váb bá az alap szer ve -
zet in gye nes to vább-
kép zé se ket tart a prog ram -
ban sze rep lõ pe da gó gu sok
ré szé re.
2005. szep tem ber vé gén
Balatonlellén gyûl tek össze
az or szág Bá zis is ko lá i nak
ta nár el nö kei, ahol a ná luk
fo lyó mun kák ról szá mol tak
be és az eb ben az év ben in -
du ló tag szer ve ze tek nek
hasz nos öt le te ket ad tak. 
Az alap szer ve zet biz to sít ja
a prog ra mok le bo nyo lí tá sá -
hoz és mun kánk meg -
könnyí té sé hez szük sé ges
tár gyi fel té te le ket is.
Vö rös ke resz tes prog ra mok
a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko lá ban:
• Ok tó ber: ala ku lás, éves

prog ram
El sõ se gély-nyúj tó szak -
kör be in dí tá sa

• No vem ber: fo gá sza ti hó -
nap, eh hez kap cso ló dó
rajz pá lyá zat
Ká ros szen ve dé lyek el le -
ni ak ció: be szél ge tés a
do hány zás, az al ko hol és
a drog ká ros ve szé lye i rõl

• De cem ber: lá to ga tás
az Idõ sek Ott ho ná ban,
ka rá cso nyi sze re tet ak -
ció

• Ja nu ár: lá to ga tás
egész ség ügyi in téz -
mény ben

• Feb ru ár: egész sé ges
táp lál ko zás, vi ta min -
pót lás, egész ség meg -
õr zés

• Áp ri lis: kör nye zet vé -
del mi hó nap, hul la dék -
gyûj tés, tisz ta sá gi
moz ga lom

• Má jus: Anyák nap ja,
Vö rös ke reszt vi lág nap, 
ter mé szet já rás, tú rá -
zás

Is ko lánk ban Ener -
gia-kom man dót hoz tunk
lét re, mely az ener gia pa -
zar lás csök ken té sét hi va -
tott elõ se gí te ni. Kom-
mandósaink szü ne tek -
ben a fo lyo só kat és tan -
ter me ket jár va el len õr zik
a csa pok, kon vek to rok és 
a vi lá gí tó be ren de zé sek
gaz da sá gos üze mel te té -
sét.
A Ma gyar If jú sá gi Vö rös -
ke reszt 2006. feb ru ár
9-én ün nep li fenn ál lá sá -
nak 85. év for du ló ját, er re
is ko lánk ban rö vid mû sor -
ral fo gunk meg em lé kez -
ni.
A Bá zis is ko la-táb la ava -
tá sá ra a Mó ra Na po kon
ke rül sor, aho vá sze ret -
nénk a Ma gyar Vö rös ke -
reszt el nö két, Habs burg
György urat és Huber Fe -
renc pol gár mes ter urat
dísz ven dég ként meg hív -
ni.

-Il lés Pé ter-

Vöröskereszt

Gye rek zsi vaj tól volt han gos a
Mó ra is ko la a hét vé gén, ahol öt
csa pat ver sen gett egy más sal a
„Mi ku lás-Ku pán”. Ha gyo mány -
te rem tõ szán dék kal ren dez tük
meg ezt a te rem lab da rú gó tor nát 
10-11 éves fi úk ré szé re. Ud va ri -
as ven dég lá tó nak bi zo nyul tunk,
hi szen a ná lunk jó val fel ké szül -
tebb csa pa to kat csak itt-ott tud -
tuk meg szo ron gat ni. De nem
csüg ge dünk, ha nem dol go zunk
to vább, hogy a Rákóczifalván

ren de zen dõ „Ka rá cso nyi Ku -
pán” ered mé nye seb ben sze re -
pel jünk.

A tor na vég ered mé nye:
1. Besenyszög
2. Rákóczifalva
3. Tó szeg
4. Kõ te lek
5. Fegy ver nek /Mó ra/

-Csörghe Ta más-
-test ne ve lõ-    

Mikulás Kupa
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Az ENSZ az Eu ró pai Fi zi -
kai Tár sa ság ja vas la ta
nyo mán  2005-öt a Fi zi ka
Nem zet kö zi Évé nek nyil vá -
ní tot ta. Cél ja, hogy nö ve -
ked jék a fi zi ka irán ti
ér dek lõ dés, tu da to sul jon,
mi lyen sze re pe van a töb bi
tu do mány fej lõ dé sé ben, a
gaz da sá gi, mû sza ki, kul tu -
rá lis élet ben, a hét köz nap -
okon. Egyet len or szág sem 
le het ugyan is fej lõ dõ ké pes
ak kor, ha pol gá rai tá jé ko -
zat la nok, il let ve  dön tés -
kép te le nek  olyan fon tos 
kér dé sek ben, mint pél dá ul
a glo bá lis fel me le ge dés, az 
ózon ré teg pusz tu lá sa, az
atom fegy ve rek, az ener -
gia gaz dál ko dás, a hul la dé -
kok új ra hasz no sí tá sa,
vagy a gén tech ni ka. Lét ér -
de künk, hogy el ke rül jünk
egy tech ni kai ka taszt ró fát,
ami hez vi szont el en ged he -
tet len a ter mé szet tu do -
mány ok is me re te.
Mi ért épp 2005 a Fi zi ka
Éve? Al bert Einstein 
1905-ben olyan ta nul má -
nyo kat pub li kált, ame lye ket 
kor szak ha tár ként em le ge -

tünk a fi zi ka tör té net ben.  A
fotoelektromos je len ség
ma gya rá za tá val  le rak ta a
mo dern  kvan tum el mé let
alap ja it, ami ért 1921-ben
No bel-dí jat ka pott.  Új sze -
rû en ha tá roz ta meg a mo -
le ku lák mé re tét, foglalko-
zott a Brown-mozgással,
rá irá nyít va a fi gyel met az
ato mok lé te zé sé re. Spe ci -
á lis re la ti vi tás el mé le te sze -
rint a fény se bes sé ge
ál lan dó, az idõ, a hosszú -
ság és a tö meg pe dig a vo -
nat koz ta tá si rend szer
se bes sé gé nek a függ vé -
nye, az idõdilatáció je len -
sé ge mi att az idõ a moz gó
tár gyak ban le las sul. En nek 
köz is mert pél dá ja, hogy a 
mû hol dak órái las sab ban
jár nak, mint a Föl dön lé võ
tár sa ik, ezért mó do sí ta ni
kell azo kat.  Fel is mer te,
hogy a test nek egy idõ ben
van te he tet len sé ge és köl -
csön ha tó ké pes sé ge, a na -
gyobb tö me gû test nek
na gyobb az ener gi á ja. Eb -
bõl szü le tett ké sõbb a hí res 
E=mc2 kép let, mind ez zel 
meg nyi tot ta az utat az
atom ener gia fel hasz ná lá -
sa elõtt. 
A 20. szá zad em be ré nek
vá lasz tott Einstein re em lé -
kez ve ha zánk ban 2004 ok -
tó be ré tõl 2006 feb ru ár já ig
tar tó ren dez vé nye ken nyí -
lik le he tõ ség a fi zi ka ered -
mé nye i nek be mu ta tá sá ra,
köz ért he tõb bé té te lé re,
nép sze rû sí té sé re. 
Saj nos, a ter mé szet tu do -
má nyos tan tár gyak óra -
szá má nak csök ken té se

né mi leg el lent mond a
nem zet kö zi szer ve ze tek
ha tá ro za ta i nak, meg ne he -
zí ti a dol gun kat,  di ák ja ink
még is ered mé nye sen sze -
re pel nek a kü lön fé le fi zi ka
ver se nye ken, szer ve zet ten 
lá to gat ják a Cso dák Pa lo -
tá ját. A Fi zi ka Évé nek je -
gyé ben de ko rál tuk tanter-
münket, rajz pá lyá za tot hir -
det tünk a fi zi ka és  a hét -
köz na pi élet kap cso la tá ról,
szak kö rün kön pe dig já té -
kos kí sér le te ken ke resz tül
is mer ked nek a tan tárgy
tör vény sze rû sé ge i vel. 
Si ke re sen il lesz ke dett eb -
be a prog ram so ro zat ba az
Apá czai -nap, ahol Mol nár
Lász ló fõ is ko lai ta nár, tan -
könyv szer zõ élénk fi gye -
lem mel kí sért lát vá nyos,
meg le pe té sek kel, cso dák -
kal te li  be mu ta tót tar tott.
Szap pan hár tyás kí sér le tei
a fe lü le ti fe szült sé get tet ték 
ért he tõb bé, vál to za tos ej -
té si gya kor la tok kal  be bi zo -
nyí tot ta, hogy a sza ba don
esõ test nek nincs sú lya,
nincs hid ro szta ti kai nyo -
más, és a fel haj tó erõ sem
„mû kö dik”. Cartesius-bú -
vár ral szem lél tet te, ho gyan 
vál to zik a test hely ze te a
fo lya dék ban  át lag sû rû sé -
gé nek mó do sí tá sa mi att.
Lát hat tuk, mennyi re ma -
gas ra emel ke dik egy kö -
zön sé ges mû anyag fla-
konból ké szült víz su gár -
haj tá sú ra ké ta. 
A fi zi ka egyik leg ne he zebb
te rü le te a me rev tes tek me -
cha ni ká ja, ten gely kö rü li
for gá sa, Mol nár ta nár úr -

nak kö szön he tõ en azon -
ban ez is ba rát sá go sab bá
vált. Fény de rült ar ra a rej -
tély re, ho gyan ké pes egy
ket tõs kúp a lej tõn fel fe lé
mo zog ni. A gye re kek nagy
él ve zet tel szó ra koz tak a
for gó zsá mollyal, mely nek
moz gá sa könnye dén mó -
do sít ha tó a ka rok hely ze té -
nek vál toz ta tá sá val, vagy
egy bi cik li ke rék for gás ba
ho zá sá val. Ma gya rá za tot
kap tunk a föld ten gely pre -
cesszi ó já ra és en nek kö -
vet kez mé nye i re, sõt a
boly gók Nap kö rü li ke rin -
gé sét is ta nul má nyoz hat -
tuk egy ügyes mo del len. 
Fo koz ta az örö möt, hogy a
ta nu lók ak tí van be kap cso -
lód hat tak a mun ká ba és 
min den kí sér le ti esz közt ki -
pró bál hat tak.  
A köz vet len stí lu sú, gyer -
mek köz pon tú elõ adás já té -
kos for má ban gaz da gí tot ta
is me re te in ket, ma ra dan dó
él ményt nyúj tott 23 kis di ák, 
meg hí vott ven dé ge ink, va -
la mint is ko lánk ta ná rai szá -
má ra, ta lán se gí tett
le gyõz ni a tan tárgy irán ti
„örök lött” el len szen vet,
hoz zá já rult ah hoz, hogy
em ber-kö ze lib bé vál jon, és 
egy ér tel mû en  alá tá masz -
tot ta  a Nem zet kö zi Fi zi kai
Unió ha tá ro za tá ban fog lal -
ta kat, mi sze rint „a fi zi ka ér -
de kes in tel lek tu á lis ka-
land”. 
Kö szön jük, Ta nár Úr!

-Csemán Jánosné-
-Fizikatanár-

2005 a fizika éve

Nagy köz sé günk har minc vál lal ko zó -
ja szak is ko lán kat több év óta anya -
gi lag rend sze re sen tá mo gat ja. A
fej lesz té si meg ál la po dás alap ján a
szak kép zé si alap azon ré szét, mely
köz vet le nül a szak kép zõ in téz mény -
nek át utal ha tó, az is ko lánk hoz el jut -
tat ják, át utal ják. En nek kap csán
tud juk a kü lön bö zõ szak mák ok ta tá -
sá hoz a fel té te le ket meg te rem te ni, a 
pá lyá za tok hoz az ön részt biz to sí ta -
ni.

Eb ben az év ben ha to dik al ka lom mal 
ren dez tük meg az is ko lán kat tá mo -
ga tó Vál lal ko zók ta lál ko zó ját.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni,
hogy töb ben el fo gad ták meg hí vá -
sun kat, és egy kel le mes es tét tölt -
het tünk „fe hér asz tal” mel lett. Jó
ér zés sel ta pasz tal tuk, hogy ahol tud -
nak, ott se gí te nek.

Is ko lánk min den dol go zó ja és ta nu -
ló ja ne vé ben tisz te let tel kö szön jük a
se gít sé get. Mind annyi uk nak kí vá -
nunk bé kés, bol dog Ka rá csonyt, és
na gyon bol dog, si ke res Új évet.

-Kindert Ferencné-
-igaz ga tó he lyet tes-

Vállakozók az iskolánkért
Egyé ni vál lal ko zók, 

Bt-k, Kft-k 
köny ve lé sét, 

tel jes kö rû ad mi niszt rá ci ó -
ját vál la lom,

 bér szám fej tést 50 fõ ig.
Gácsi Jánosné 

re giszt rált 
mér leg ké pes köny ve lõ, 

tb. ügy in té zõ.
Fegy ver nek, Ady E. út 28/A.

T: 56/481-117,
06-30/50-70-853
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Szekértábor
A 2006/2007-es tan év ben a ki len ce dik év fo lyam ra az
aláb bi ta go zat ra vár juk a 8. osz tá lyos ta nu lók je lent ke -
zé sét:

11. ta go zat kód: 4 év fo lyam, „B” ke ret tan terv, gaz da sá -
gi-szol gál ta tá si szak te rü let, gaz da sá gi-szol gál ta tá si
szak ma cso port (ven dég lá tó el adó 2+2 év)

15. ta go zat kód: 4 év fo lyam, „B” ke ret tan terv, ag rár szak -
te rü let, mg-i szak ma cso -
port (dísz nö vény ker tész
2+2)

(Je lent ke zés az ál ta lá nos
is ko lai osz tály fõ nö kök se -
gít sé gé vel) a 11. év fo lya -
mon a 10. osz tályt
vég zet tek, vagy már szak -
má val ren del ke zõ ta nu lók
to vább ta nu lá si le he tõ sé -
gei is ko lánk ban:

OKJ 33 5276 05 nõi ru ha-ké szí tõ*, 
OKJ 33 7822 02  ven dég lá tó el adó*

8 ál ta lá nos is ko lát vég zett, 
16 évet be töl tött ta nu lók -
nak OKJ 31 6207 01 dísz -
nö vény- és zöld ség-
ter me lõ*.

Is ko lánk OM azo no sí tó ja
035969.

A *-gal jel zett szak mák ra a 
je lent ke zés sze mé lye sen,
Kindert Ferencné igaz ga -

tó he lyet tes nél 2006. feb -
ru ár 20-ig.

Az is ko la meg te kint he tõ
elõ ze tes be je lent ke zés
után mun ka nap okon mun -
ka idõ ben, to váb bi in for má -
ció az 56/481-077-es
te le fon szá mon kap ha tó.

-Orczy An na Ált. Isk. 
és Szakisk.-     

Tájékoztató

Ti sza part ján te me tõ
Sok fej fa hir de ti
E he lyen már nincs jö võ

De éle tünk ré szei õk
Mert múlt nél kül
Nincs jö võnk

Hoz zánk tar toz nak,
Ál ma ink ban itt van nak
Gyö ke re ink õk.

Egy fej fát fi gye lek,
Hol apám pi hen,
Mit mond jak ne ki Is te nem?

Ke zem ben egy szál vi rág,
Vi ga szért jöt tem Hoz zád.
Né mán né zem a fej fát.

Aludj to vább jó apám!
Ki sze ret tél iga zán
Kit sze ret tem iga zán

Hidd csak! Bol dog va gyok
Úgy nyug szol bé ké ben
oda lenn,
Ha bol dog nak hi szel ide -
fenn.

-Mé szá ros Il di kó-

Temetõben

Hû vös esõ könnyes ar com mos sa
Sze rel münk nek mi ért ez lesz a sor sa?
Fü le im be zeng a han god kin cse
Sza va i mat nincs ki már el higgye

Csó kol tam más asszonyt, le ányt, szü zet
Csak Te hoz tad lel kem be a tü zet
Szo mo rú a szí vem mi kor lát lak
Te is, Én is sze re lem re vágy nak

Szí vem, lel kem csak Te ér ted él már
Könnyes ar com ró lad be szél és vár
Nem gyúl hat ki sze rel münk nek láng ja
Tes tem, lel kem sze rel me det vár ja.

-Raffael Gyu la-

Vissza vár lak

Csil lag szó ró és gyer tya -
fény 
Sze re tõ szí vünk égig ér

An gyal ar cú szép kis de dek 
Szár nyal va hoz zák a te let

Hópehelybõl van bun dá ja 
Jég csap ból az or ra, szá ja

Még sem fá zik, me le get 
Ad Ál dá sát így ad ja re ánk

A du ru zso ló tûz mel lett 
Fe nyõ il la tú sze re tet

El bû vö lõ az ezüst fény, 
Meg hitt, bol dog a szív, a lét

Bé ke ho nol a szí vek ben 
Cso dá ra vár min den em -
ber

Ezer szó la mú mu zsi ka 
Tril lá zik a csen gõ hang ja

Ün nep re hív min den em -
bert 
Üd vöz li e szép ün ne pet

-Mé szá ros Il di kó-

Karácsony

foto: Nardai

A te le pü lé sünk csak rö vid ide ig adott ott hont a ma már
na gyon ér de kes sze kér tá bor nak.
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Minden Kedves fegyverneki
barátunknak, ismerõsünknek szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és békés boldog új

esztendõt kívánunk

a Kerekes család Zsámbékról

De cem ber 1-én a Vér adók
Nap ja al kal má ból Fegy ver- 
neken is kö szön töt ték a
vér adó kat.

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la di ák jai ked ves kis
mû sor ral ké szül tek er re a
szép ün nep ség re. Ez úton
is sze ret nénk meg kö szön -
ni a fel ké szí tõ ta ná rok nak
és a di á kok nak!

2005. év ben össze sen:
342 fõ je lent ke zett se gí te -
ni, eb bõl 316 fõ ad ha tott or -
vo si vizs gá lat után, kö zel
143 li ter éle tet men tõ vért.

Öröm mel vet tük tu do má -
sul, hogy 13 új vér adónk is
volt. Sze re tet tel kö szönt jük 
Õket, és vár juk min den al -
ka lom mal.

Te le pü lé sünk or szá gos és
me gyei át lag ban is ki emel -
ke dõ vér adó hely nek szá -
mít. Saj nos, sok mun ka-
he lyen nem né zik jó szem -
mel, ha va la ki a vér adás
mi att hi ány zik né hány órát.
Tisz te let il le ti azo kat a he -
lye ket, ahol tud ják, hogy a
vér a leg na gyobb kincs.
Nagy szük ség van rá a bal -

ese tek nél, mû té tek nél, a
gyó gyí tás ban.

A vér adás té rí tés men tes. A 
Ma gyar Vö rös ke reszt és
Fegy ver nek Nagy köz ség
Ön kor mány za ta kö szön te
meg ezen a na pon a több -
szö rös vér adást ok le ve lek -
kel, aján dé kok kal, vacso-
rával.

Vér adó ink kö zül már so kan 
van nak, akik rég óta nyújt -
ják oda kar ju kat, hogy se -
gít hes se nek va la kin.

Az ün ne pel tek:

Tízsze res vér adás ért: 

Barta Sándorné, Bartus
Elem ér, Dió sze gi Jánosné, 
Fa ze kas Pálné, Gõbelné
Re zes Er zsé bet, Huber
Istvánné, Jancsóné Dobler 
Il di kó, Kol lár Bor bá la,
Náhóczki Lász ló, Ratkai
Im re, Sárándi Mártonné,
Ta kács Pálné, Si mon Im re, 
Ko vács And rás, Bauer
Mihályné, Fo dor Ár pád

Hússzo ros vér adás ért:

Fa ze kas Andrásné, Gábli
Si mon, Ko vács Ferencné,

Ollé Fe renc, Sza bó Jó zsef, 
Szûcs At ti la

Hu szon öt szö rös 
vér adás ért:

Fo dor Sán dor Im re,
Göblyös Ferencné, Mé szá -
ros Jó zsef, Ollé Lász ló,
Stefán And rás, Szász
Oszkárné

Har minc szo ros 
vér adás ért:

Ba logh An tal, Korpásné
Czifra Edit, Losonczi Sán -
dor, Ollé Jó zsef, Ré ti
Sándor

Negy ven sze res 
vér adás ért:

Gál La jos

Öt ven sze res vér adás ért:

Bakondi Mihályné, Far kas
De zsõ, Jancsó Mi hály,
Nagy György Sándorné.

Kö szön jük vér adó ink nak
ön kén tes és ön zet len se -
gít sé gü ket, jó egész sé get
kí vá nunk ne kik, hogy még
na gyon so ká ig tud ja nak
be teg em be re ken se gí te ni.

-Magyar Vö rös ke reszt-

Kö szö net a vér adók nak

Te le pü lé sünk kul tu rá lis
éle té bõl a ci te ra és a nép -
tánc mel lõl hi ány zott a leg -
szebb nép da la in kat fe le-
levenítõ és meg szó lal ta tó
nép dal kör.
A Szapárfalu te le pü lés ré -
szen élõ asszo nyok kez de -
mé nye zé sé re kö zel egy
esz ten de je si ke rült meg -
ala kí ta ni a tíz-ti zen öt fõ bõl
ál ló asszony kó rust.
Fel ada tul tûz ték ki a nép -
dal ok gyûj té sét és né pi es

meg szó lal ta tá sát. Elõ -
adás mód juk ban hû en kép -
vi se lik õse ink dal sze re-
tetét, ízes elõ adás mód ját.
Pél dát mu tat nak más ze -
nei stí lu son ne vel ke dett fi -
a tal ja ink nak. Pél da mu ta tó
az asszo nyok dal sze re te -

te, a cso port hoz va ló ra -
gasz ko dá suk. Az el múlt
he tek ben ha tal mas tor tá -
val ün ne pel ték a cso port
egy éves szü le tés nap ját.
Az el telt esz ten dõ so rán
szám ta lan dal csok rot ta -
nul tak és több száz dalt
ele ve ní tet tek föl a szü le ik -
tõl és a nagy szü le ik tõl ta -
nul tak kö zül.
Sze rep lé se ik so rán egy re
bát rab bak, hang juk csi szo -
ló dik, si ke re sen tol má csol -

ják nép dal kin csün ket.
Re mél jük, fá rasz tó, lel kes
mun ká juk ered mé nye ként
szí ne sí te ni fog ják Fegy ver- 
nek gaz dag kul tu rá lis éle -
tét.

-Tû he gyi Ju li an na-

Népdalkörrõl

(A fény kép az Idõ sek Nap ján, a be mu ta tó után ké szült.)
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2005. de cem ber 18-án 900-kor a be rek für dõi Re for má -
tus Temp lom ban az Is ten tisz te le ten a fegyverneki Ad -
ven ti hang ver seny mû so rá ból ad vá lo ga tást a Nõi Kar.
Különbusz in dul. Aki sze ret ne a cso port tal tar ta ni, je lent -
kez zen a Mû ve lõ dé si Ház ban vagy az 56/481-028-as
te le fon szá mon. Min den kit sze re tet tel vá runk!

-Tûhegyi Ju li an na-

Berekfürdõn a Nõi Kar



No vem ber 12-én a len gyel or szá gi
Plesnianie Együt tes ven dég -
sze re pelt Fegyverneken. A
cso port öt éve ala kult az
ot ta ni Mû ve lõ dé si Ház
ke re tei kö zött. A tán co -
sok ál ta lá nos is ko lá ba
jár nak. Be mu tat ták a
he lyi (Krak kó kör nyé ki)
nép tán cot, a nem ze ti
tár sas tán cot és tör té -
nel mi já té kot is lát hat -
tunk tõ lük tánc ban
el be szél ve. Krak kó tö -
rök tá ma dá sát és an -
nak el há rí tá sát tán col-
ták el a kö zön ség nek. 

A fegyvernekieket az
Annaházi If jú sá gi és
Fel nõtt Tánc cso port
va la mint a Pa csir ta Ci -
te ra ze ne kar kép vi sel te.
Nagy öröm mel vet ték az
ál ta luk is gyö nyö rû nek mi -
nõ sí tett elõ adást. 

-Tûhegyi Julianna-

Táncmatiné

Ami kor a fegyverneki Hír -
mon dót a ke zé be ve he ti a
Ked ves ol va só, már ad -
vent har ma dik va sár nap ja
is el te lik.
Bí zom ben ne, hogy nem
az aján dék vá sár lá si láz, az 
egye dül töl ten dõ ün nep tõl
va ló fé le lem, ha nem a bol -
dog ka rá cso nyi fel ké szü -
lés hat ja át az em be rek
szí vét.

A lé lek ün nep lõ be öl töz te -
té sé nek már sok éve ré sze 
Fegyverneken az Ad ven ti
hang ver seny, me lyet de -
cem ber 17-én ( szom ba -
ton) 16 órá tól hall gat-
hat nak meg a Re for má tus
temp lom ban.
Min den kit sze re tet tel vá -
runk!

-Tû he gyi Ju li an na-

Ad ven ti hang ver seny
Az idei soly mász mi se ven -
dé gei (soly má szok és né -
zõk) már az or szág ha tá ron 
kí vül rõl is ér kez tek. Né -
hány soly mász Szlo vá kia
te rü le té rõl érkezett hoz-
zánk.
A cso dá la tos té ma va rá zsa 
meg fog ta a ter mé szet fo tó -
sok fan tá zi á ját is.
A soly má szok a meg em lé -
ke zést eb ben az év ben há -
rom na pos va dá szat tal
fe jez ték be a he lyi
Hermann Ot tó Va dász tár -
sa ság jó vol tá ból.

-Tûhegyi Julianna-

Solymászmise

A fegyverneki szü le té sû
Hu bai Gruber Mik lós elõ zõ
no vel lás kö te te it is me rõk -
nek (Ha jol junk kö ze lebb
egy más hoz, Ün nep lõ ru há -
ban) nem kell be mu tat ni a
szer zõt, is me rik a tör té-
neteinek tisztaságát. 
De cem ber 8-án új kö te tét,
az „Al ta tó dal” cí mût mu tat ta 
be a Könyv tár ban.
A szív hez szó ló tör té ne tek
ilyen kor, lé lek ben a ka rá -
cso nyi ün nep re ké szül ve
kü lö nö sen meg érin te nek
bennünket.
„Meg ren dí tõ en szép ez a
könyv. Ap ró kis tör té ne -
tek, már-már balladisz-
tikusak” -írja ró la az egy -
ko ri gim ná zi u mi osz tály -
társ, az idõ köz ben
könyv tá ros sá és ma gyar
ta nár rá lett Tekes Ro zá lia. 
És foly tat ja: - „Hõ se it, az
esen dõ ket, a meg té ved te -
ket is a szí vünk be zár juk,
mert éle tük leg ne he zebb
pil la na tá ban a sze re tet ad
erõt a to vább lé pé sük höz.
A tör té ne te ken túl pe dig
kü lö nös gyö nyö rû ség íz -
lel get ni azt a sa já tos nyel -

vet, ame lyen a sze rep lõk
be szél nek. Sza va ik egy -
sze rû ek, íze sek, te le ér zel -
mek kel. A szép szót, tisz ta
em be ri hi tet, õszin te ér zést
szomjazó olvasónak üdítõ
lehet ez a kötet, mint a
vízért sóvárgónak a tiszta
for rás”.
Nem te szi le ke zé bõl, amíg
vé gé re nem ért, ha be le ol -
va sott va la ki.

-Tû he gyi Ju li an na-

Könyvajánló

fotók: Árvai Mátyás

Szil vesz te ri mu lat ság ra
je gyek kap ha tók

a Mû ve lõ dé si Ház ban:

2005. dec. 20-ig
3700 Ft/db,
dec. 21-tõl 
7200 Ft/db.
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A Sze ge di Írók Tár sa sá ga, a Dél-Alföldi Vers mon dó
Egye sü let és a sze ge di Ka to li kus If jú sá gi Ala pít vány
vers író és no vel la író pá lyá za tot hir de tett, me lyen Mé -
szá ros Il di kó bronz mi nõ sí tést nyert Az ün ne pé lyes át -
adás no vem ber 26-án Sze ge den volt a Bar tók Bé la
Mû ve lõ dé si Ház ban.

A mis kol ci Zsol dos Ár pád Iro dal mi Rá dió pá lyá za tán,
me lyet ama tõr és hi va tá sos írók ré szé re hir det tek meg,
Mé szá ros Il di kó Ta vi ró zsa cí mû ver sé vel ju tott a dí ja zot -
tak kö zé. Kü lön öröm, hogy olyan ver set ér té kel tek, me -
lyet a fegyverneki Holt-Ti sza „ih le tett”.

A http://www.szinhaz.hu/irodalmiradio/netkotet.shtml
címen ol vas ha tó az interneten.

Mé szá ros Il di kó má so dik önál ló ver ses kö te te a nyom dai 
elõ ké szí tés stá di u má ban van.

-Tû he gyi Ju li an na-

Bronzot ért a Tavirózsa
A Fegy ver nek Szel le me
Pantheon 2005-ben ok tó -
ber 15-én tar tot ta ta lál ko -
zó ját. Az él mé nyek
el me sé lé sé rõl, az egy más
tör té ne te i nek hall ga tá sá ról 
szó ló ren dez vé nyen prof.
Dr. Há mo ri Jó zsef  tar tott
él mény in dí tó elõ adást. 
A te le pü lés egy mammut-
fe nyõ vel is gaz da gabb lett
Nida Jó zsef fel aján lá sa -
ként.
És gaz da gab bak let tünk
sok él ménnyel, tör té net tel, 
amit csak az ért het meg,
aki részt vesz eze ken a ta -
lál ko zó kon.
 A kö vet ke zõ le he tõ ség er -
re 2006. ok tó ber 14-én 10
órá tól lesz. Min den kit sze -
re tet tel vá runk, aki ta lál -
koz ni akar sû rí tett for-
má ban Fegy ver nek szel le -
mi sé gé vel. Lát ha tó, hogy

mit adott a te le pü lés azok -
nak, akik ma más hol él nek
és mit azok nak, akik itt ma -
rad tak.

-Tûhegyi Julianna- 

Fegyvernek Szelleme Pantheon

A Fel vi dé ki és a Ti sza-par ti 
Fegy ver nek köz sé gek ta -
lál ko zó ján, a Vi rág zó Ti sza 
Nap ja al kal má ból. 2005.
jú ni us 26-án, a re for má tus
temp lom ban Fegy ver-
nekiek „za rán dok út jai” A
Zsol tá rok köny vé ben a
120. és kö vet ke zõ fe je ze -
tek fö lé ezt a cí met szok ták 
ír ni: „Grá di csok éne ke, za -
rán dok ének”. Az Ószö vet -
ség nép ének tá vol la kó
tör zsei fel za rán do kol tak a
Sion he gyén épült szent -
hely re, a temp lom ba az évi 
há rom nagy ün nep re. Az Úr 
Jé zus ko rá ban már éven te
egy szer. És a temp lom -
hegy lép csõ in, grá di csa in
föl fe lé men ve éne kel ték
eze ket a zsol tá ro kat, mint
za rán dok éne ke ket. Nagy,
na gyon nagy és szent ün -
nep lés nap jai vol tak ezek.

Az ilyen utak fá radt ság gal,
út köz ben vi szon tag sá gos
el szál lá so lá si hely ke re sé -
sé vel, ne héz sé gek el tû ré -
sé vel jár tak. Ezért át vitt
ér te lem ben az em ber föl di
élet út já nak szin te a jel ké -
pe i vé vál tak.

Szá munk ra itt igaz ün ne -
pet és sok-sok örö möt je -
lent ez az éven te
is mét lõ dõ, rend sze res ta -
lál ko zás, két Fegy ver nek,
de egy szív, egy lé lek kö -
zös ün nep lé se. Mind a két
köz ség ben test vé ri szív,

ba rá ti lé lek. A köz sé gi ve -
ze tõ sé gek, az oda áti és az
it te ni Fegy ver nek két-két
temp lo ma, lel ké szei és ott
is, itt is „min den ki”. Amely
éne ke ket eb ben a temp -
lom ban az oda áti Fegy ver -
nek kó ru sa éne kel,
le gye nek za rán dok utun -
kon, út ja in kon za rán dok -
éne kek. Ti hoz zá tok ide
kö zös, szent éne ke i te ket,
és mi ezek ben bol do gan
is mer jük fel kö zös múl tunk
drá ga kin cse it, temp lo ma -
ink szent dal la ma it és szö -
ve ge it. Köz tük én ma gam
bol do gan hal lom az ez elõtt 
sok év ti zed del ta nult gyer -
mek is ten tisz te le ti éne ke i -
met, ame lyek ala kí tot ták,
szép pé tet ték éle tem út -
ját…

Össze tar to zunk.

Le gyen a temp lo mi hang -
ver se nye ink lel ki sé ge, itt
is, oda át is, a ta lál ko zá sa -
ink alap hang ja, ka ma ra -
hang ja az együtt lé tek
min den prog ram já nak!

A Min den ha tó Is ten se gít -
sen, áld jon – min ket itt, ti te -
ket oda át. Két szer két
temp lom né pe ta lál ko zik itt
a mi temp lo ma ink ban, és
oda át a ti temp lo ma i tok -
ban, szent test vé ri kö szön -
tés sel és öle lés sel!

-Fe hér Ákos-
-nyug.ref.lel kész-

Köszöntõszó

2005. de cem ber 11-én dél -
elõtt vetítettte a Du na Te le -
ví zió prof. Dr. Há mo ri
Jó zsef fel ké szí tett kis film -
jét. A “sze rel mes föld rajz”
cí mû so ro zat ban hí res em -
be re ket fag gat nak az ál ta -
luk leg ked ve sebb nek tar-
tott he lyek rõl. A Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia al -
el nö ke, volt kul tusz mi nisz -
ter, agy ku ta tó Fegy ver-

neket tart ja a leg szebb
hely nek, ezért a
településünket mutatta be
a Duna televízió nézõinek. 
Fegyverneken so kan nem
tud ják néz ni ezt az adót,
ezért a hely tör té ne ti ér ték -
kel bí ró fel vé telt fel vé tel rõl
a könyv tár ban is
megtekinthetik.

-Tûhegyi Ju li an na-

A Fegyvernekbe “sze rel mes”
pro fesszor

Ke le men Ka ta fes tõ -
mû vész ki ál lí tá sát te -

kint het ték meg az
ér dek lõ dõk a Mû ve -
lõ dé si Ház ban 2005. 
no vem ber 15 és 29

kö zött. 

-Tûhegyi Ju li an na-

Festmény kiállítás
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Ka pó sak a ke rék pár ok az
utób bi idõ ben Fegyverneki
Rend õr õrs il le té kes sé gi te -
rü le tén. Na nem a ke rék pár 
áru sí tá sá val fog lal ko zó ke -
res ke dõk tõl kap tuk ezt az
in for má ci ót, ha nem a la -
kos ság tól, akik be je len tet -
ték, hogy az õri zet le nül
ha gyott jár mû ve ik nek az
ese tek nagy több sé gé ben
pár pil la nat alatt lá ba kélt.

• 2005. ok tó ber és no vem -
ber hó nap ban 6 db ke rék -
pár cse rélt gaz dát ily
mó don. A ke rék pár ok
egyik eset ben sem vol tak 
le zár va.

• Itt sze ret nénk a la kos ság
fi gyel mét fel hív ni ar ra,
hogy min den eset ben,
ami kor a ke rék párt el he -
lye zik, pl.: a bolt elõl, mi -
dig te gyék meg a
meg fe le lõ va gyon vé del -
mi in téz ke dé se ket – ma -
gya rul zár ják le a
ke rék pá ro kat még ab ban
az eset ben is, ha csak rö -
vid idõ re hagy ják õri zet le -
nül. Az is nyil ván va ló,
hogy olyan la ka tot még

nem ta lál tak fel, amit
il le ték te len sze mély va la -
mi lyen fur fang gal ki ne
tud na nyit ni, de azért
meg tud juk ne he zí te ni a
dol gát, a la kat ki nyi tá sa
idõ be ke rül, ami meg hi u -
sít hat ja a bûn cse lek mény 
el kö ve té sét.

• Az el tu laj do ní tott ke rék -
pár ok kö zül az Örs ál lo -
má nya ket tõ nek a
nyo má ra ju tott, ám meg
kell mon da nunk, hogy
ezek nél a bûn cse lek mé -
nyek nél ne he zí ti az ered -
mé nyes fel de rí tést az,
hogy ál ta lá ban az el kö ve -
tõ nem az el kö ve tés he -
lyén ér té ke sí ti a „drótsza- 
marakat" ha nem más hol
pró bál ja pén zé ten ni azo -
kat. 

• 2005. ok tó ber 24-én
Fegyver nek bel te rü le tén
egy la kó ház elõtt le zá rat -
la nul ha gyott se géd-mo -
tor ke rék párt  tu laj do ní tott
el is me ret len tet tes.

• Az Örs ál lo má nya kb. egy 
óra alatt ju tott el az el kö -
ve tõ höz,  így a jár mû
vissza ke rül he tett a tu laj -
do nos hoz.

• 2005. no vem ber 07-én,
22.30 óra kö rü li idõ ben
meg szó lalt a Fel sza ba -
du lás úton lé võ Kí nai üz -
let ri asz tó ja. Az éj sza kai
szol gá la tot el lá tó kol lé -
gák Tiszabõi be je len tés

kap csán nem tar tóz kod -
tak Fegy ver nek te rü le tén, 
de rö vid idõn be lül a hely -
szín re ér kez tek. A ri asz -
tás va lós be tö rést jel zett,
így kol lé gá ink meg kezd -
ték a hely szín el len õr zé -
sét, két irány ból. Az üz let
ud va rán el he lye zett asz -
tal mö gött rá ta lált Kör ze ti
Meg bí zot tunk az el kö ve -
tõ re, aki a rend õr jog sze -
rû in téz ke dés ére táma-
dólag lé pett fel, egy 12
cm pen ge hosszú sá gú
tõr rel. Az el kö ve tõ a ve le
szem ben in téz ke dõ kol lé -
gát több ször meg szúr ta,
csak a vé let len nek és a
kol lé ga lé lek je len lét ének
kö szön he tõ, hogy nem
tör tént sú lyo sabb sé rü -
lés. A Rend õr õrs tel jes
sze mé lyi ál lo má nya és a
Tö rök szent mik ló si Rend -
õr ka pi tány ság Bûn ügyi
Osz tá lyá nak nyo mo zói
47 és fél óra alatt de rí tet -
te fel és fog ta el az is me -
ret len el kö ve tõ. 

• 2005. no vem ber 13-án 
20.00 óra kö rü li idõ ben
ér ke zett a be je len tés, mi
sze rint Fegyverneken
egy csa lá di ve sze ke dés
so rán ké se lés tör tént. A
hely szín re ki ér ke zõ kol lé -
gá ink az in téz ke dés so -
rán fel de rí tet ték és
el fog ták az el kö ve tõt. 

• 2005. no vem ber 22-re vir ra -
dó ra is me ret len el kö ve tõ ki -
ra kat be tö rés mód sze ré vel
be ha tolt a Fegy ver nek Fel -
sza ba du lás úton lé võ Ko -
sár ka ABC-be ahon nan
kü lön fé le do hány árut tu laj -
do ní tot tak el 140.000. Ft ér -
ték ben.  Az el já rás so rán
nyo mo zó ink el ju tot tak a két
el kö ve tõ höz, akik nél az el -
tu laj do ní tott do hány áru egy
ré szét meg ta lál ták. 

Kö ze led nek az ün ne pek, és
ez zel egy idõ ben az aján dék -
vá sár lás is meg kez dõ dik.

Fel hív juk a Tisz telt la kos ság
fi gyel mét ar ra, hogy na gyon
óva to sak le gye nek, az un. há -
za ló áru sok kal szem ben.

Nem csak az ál ta luk ér té ke sí -
te ni szánt árú mi nõ sé ge
csap ni va ló, ha nem - az el múlt 
évek ta pasz ta la tai is alá tá -
masz ta nak ben nün ket – a ve -
võ fi gyel mét el te rel ve
ér té ke ink tõl is meg sza ba dí ta -
nak ben nün ket. Kér jük Önö -
ket, hogy va ló ban szép na pok 
áll ja nak elõt tünk az ün ne pek
so rán, ne en ged je nek be há -
za ló áru so kat a la kás ba, ud -
var ra, sem mi lyen eset ben
sem / WC-re kell men ni, egy
po hár vi zet kér nek/

Kel le mes Ün ne pe ket Kí ván a
Fegyverneki Rend õr õrs ál lo -
má nya.

-An tal Irén-
-r.õr nagy-

Rendõrségi hírek

A Tö rök szent mik ló si Rend -
õr ka pi tány ság Igaz ga tás -
ren dé sze ti Al osz tá lya
tá jé koz tat ja a la kos sá got,
hogy a pol gá ri cé lú pi ro -
tech ni kai te vé keny sé gek
fel ügye le té rõl szó ló Kor -
mány ren de let 2005. no -
vem ber 23-ai ha tállyal
mó do sult. A vál to zá sok ér -
tel mé ben, el sõd le ges
hang ha tást kel tõ pi ro tech -
ni kai ter mé ket (pe tár dát)
ma gán sze mély nem vá sá -
rol hat, nem bir to kol hat,
nem hasz nál hat fel, az az a
pe tár dák tel jes kö rû ti lal -
mát ren del ték el amely tart
az év vé gi ün ne pek alatt is
(Ka rá csony, Szil vesz ter).
Já té kos pi ro tech ni kai ter -
mé ket (olyan pi ro tech ni kai
ter mék, ame lyek ha tó -

anyag tar tal ma nem több
mint 3 gramm és az árun
sze rep lõ ter mék is mer te tõ
sze rint az I. pi ro tech ni kai
osz tály ba tar to zik) 14. élet -
évet be töl tött sze mé lyek
to vább ra is vá sá rol hat ják,
bir to kol hat ják, 1 kg brut tó
tö me gig tá rol hat ják, il le tõ -
leg a hasz ná la ti uta sí tás -
nak meg fe le lõ en felhasz-
nálhatják.
Kis tû zi já ték ter mé ket
(olyan pi ro tech ni kai ter -
mék, amely ha tó anyag tar -
tal ma ál ta lá ban nem több
50 gramm nál és az árun
sze rep lõ ter mék is mer te tõ
sze rint a II. pi ro tech ni kai
osz tály ba tar to zik) nagy ko -
rú sze mély de cem ber 28.
és 31. kö zött en ge dély nél -
kül meg vá sá rol hat ja, bir to -

kol hat ja, össze sen 3 kg
brut tó tö me gig tá rol hat ja és 
a hasz ná la ti uta sí tás ban
meg ha tá ro zot tak sze rint
fel hasz nál hat ja. Ma gán -
sze mély ál ta li tá ro lás so rán 
a pi ro tech ni kai ter mék más 
tûz ve szé lyes anyag gal
együtt nem tá rol ha tó, az el
nem zárt pi ro tech ni kai ter -
mé ket fel ügye let nél kül
hagy ni, te tõ tér ben, alag -
sor ban, pin cé ben tá rol ni
nem sza bad. A pi ro tech ni -
kai ter mé ke ket kis ko rú
sze mé lyek tõl el zár tan kell
tá rol ni, ká ros kör nye ze ti
ha tá sok nak ki ten ni nem
sza bad. A ter mé kek szét -
sze dé se, hi bás ter mé kek
fel hasz ná lá sa ti los. Köz -
vet len gyúj tá sú ter mé ket
szál lí ta ni, moz gat ni csak a
gyúj tó he lyet bo rí tó vé dõ -

bur ko lat tal sza bad. A hi bás
vagy le járt sza va tos sá gú pi ro -
tech ni kai ter mé ket a ve võ kö -
te les a vá sár lás he lyé re
vissza szál lí ta ni és azt a for -
gal ma zó kö te les té rí tés men -
te sen és költ ség fel szá mí tá sa 
nél kül vissza ven ni.
A fen ti sza bá lyok be tar tá sát a
rend õr ség ál lo má nya a szol -
gá lat el lá tás so rán el len õriz ni
fog ja, azok meg sér té se ese -
tén sza bály sér té si el já rást
kez de mé nyez. A sza bály sér -
tés el kö ve tõ jé vel szem ben a
tör vény a pi ro tech ni kai ter -
mék el kob zá sa mel lett
100.000 Ft-ig ter je dõ pénz bír -
ság ki sza bóását te szi le he tõ -
vé.

 

Némethné Var ga Zsu zsan na-
- r. õr nagy -           

Tilos a petárdázás
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A ter mé szet vé de lem szer ves ré sze
az ál lat vi lág vé del me, ezen be lül a
ma da rak vé del me is.

1974-ben ala kult meg a Ma gyar Ma -
dár ta ni és ter mé szet vé del mi Egye sü -
let (MME), mely nek ma már több mint 
29 000 tag ja van; ez zel Kö zép-Eu ró -
pa leg na gyobb tag sá gú ter mé szet vé -
del mi szer ve ze te.

Leg fõbb cél jai: - a bi o ló gi ai sok fé le -
ség meg õr zé se ha zánk ban,
-ve szé lyez te tett fa jok és azok élõ he -
lyé nek vé del me,
-po zi tív szem lé let for má lás,
-ma dár ta ni ku ta tó mun kák,
ma dár vé del mi és ter mé szet vé del mi
ak ci ók szer ve zé se.

A MME egyik prog ram ja a Ma dár ba -
rát Kert Prog ram, mely ben bár ki részt 
ve het, aki:

-re giszt rál tat ja ma gát,
-éven te két szer adat la pot tölt ki a
kert jé ben lá tott ma da rak ról és a kert -
ben vég zett ma dár vé del mi te vé keny -
ség rõl,
-leg alább 1 mes ter sé ges odút
ki he lyez és még 1 má sik ma dár vé -
del mi be ren de zést (fecs ke pe len ka,

ete tõ, ita tó stb.)
- a kert egy ré szét ma dár vé del mi
szem pont ok alap ján ala kít ja ki (fész -
ke lés re al kal mas bok rok ül te té se,
táp nö vé nyek te le pí té se, bok rok al ján
avar meg ha gyá sa stb).

Higgye el, ez nem meg erõl te tõ, hi -
szen nap, mint nap mi is ré szei va -
gyunk ker tünk nek, sa ját íz lé sünk,
igé nyünk és le he tõ sé günk sze rint
ala kít juk ki; egy kis oda fi gye lés sel pe -
dig a ma da rak szá má ra is ott hont,
élet te ret, táp lál ko zá si le he tõ sé get te -
remt he tünk. Ez zel a – ma da rak fe lé
tett – ap ró gesz tus sal ter mé szet vé -
del mi te vé keny sé get vég zünk, a kör -
nye ze tünk ben ta lál ha tó élõ lé nye ket
tu da to san óv juk, véd jük.

Ro ha nó éle tünk ben fel üdü lést je lent -
het egy „csi vi te lõ kert”, sok örö met
okoz hat az ete tõn sze mez ge tõ ma -
da rak lát vá nya, a fi ó ká it ete tõ pá rok
szárny csap ko dá sa, éle lem ke re sé se,
a gyö nyö rû ma dár dal.

Mit nyújt eh hez a MME?

In gye nes ta nács adói hát te ret biz to -
sít.

Éven te 3X hír le ve let jut tat el a prog -
ram részt ve võ i nek, eb ben az el ért
ered mé nye ken kí vül na gyon hasz -
nos gya kor la ti ta ná cso kat ad a ma -
dár vé del mi te vé keny ség hez, ker ti
mun kák hoz.

A Prog ram fel tét ele i nek tel je sí té se
ese tén Ma dár ba rát Kert táb lát aján -
dé koz, amit ki le het he lyez ni a kert -
ben a ke rí tés re, ház fal ra.

Amennyi ben ér dek li Önt a Prog ram, 
a MME te vé keny sé gei, más prog -
ram jai is, lá to gas son el a
www.mme.hu weboldalra, il let ve
kér jen fel vi lá go sí tást a kö vet ke zõ
cí men: 1121 Bu da pest, Köl tõ u. 21.,
tel.: 1/275-6247.

-Kocsmár Er zsé bet-

Le gyen ma dár lát ta kert je

Nagy Gyu la 2003. ta va szán hív ta fel
a Fegyverneken élõk fi gyel mét ar ra,
hogy ér de mes ko mo lyab ban ven ni a
le gen dá kat, me lyek a Kál vá -
ria-domb bal kap cso la to sak.

A fegyverneki ha gyo má nyok be szél -
tek a Pe tõ fi ál tal is  meg éne kelt Zöld 
Mar ci ról, aki be tyár ként szí ve sen
idõ zött Fegyverneken, a szép kocs -
má ros né tár sa sá gá ban. A száj ha -
gyo mány sze rint a bál ban, a
kocs má ros lá nya és fe le sé ge kö zöt -
ti sze re lem fél tés kap csán si ke rült a
csend õrök nek ál do za tok kal is já ró
ké zi tu sa után el fog ni a ka to na szö -
ke vényt. A hely be li el be szé lõk sze -
rint a Kál vá ria-dom bon akasz tot ták
fel, majd lo vá val együtt ott föl del ték
el (azért, hogy a te me tõn kí vül is
ma rad jon). Bár a hi va ta los pa pí rok
tö rök szent mik ló si ki vég zés rõl ír nak, 
a mon da is me rõi a szü le ik tõl hal lott
le gen dát ad ják to vább gyer me ke ik -
nek, uno ká ik nak.

A fegyverneki gye re kek (fõ ként az
annaházi ré szen la kók) elõ sze re tet -
tel ját szot tak a kun hal mon, és an nak
kör nyé kén. A fel nõt tek pe dig szí ve -
sen en ged ték ezt, mert cso dá la tos
gyógy ulá sok ról is hal lot tak nagy szü -
le ik tõl. Be szél tek meg szó la ló né má -
ról, jár ni ta nu ló bé ná ról.... Eze ket a
mende-mondákat a fi a ta lok ál ta lá -
ban csak ak kor idéz ték fel, ami kor a

kor elõ re ha ladt ve lük. Az egész ség -
tõl duz za dó uno kák mindíg csak fél
fül lel fi gyel ték az idõ sek ilyen “me sé -
it”. Ami kor más mód sze rek már biz -
to san nem se gí tet tek, ak kor az
idõ sek gyak ran men tek a Kál vá ri á ra,
vég sõ ments vár ba. 

Nagy Gyu la, mi u tán ta lál ko zott az or -
szág, majd a vi lág más pont ja in le võ
gyó gyí tó he lye ken le võ su gár zá sok -
kal, ar ra gon dolt, meg kel le ne néz ni,
ta lán a fegyverneki mon dák ban is
van va la mi igaz ság. Eset leg ez is
ilyen hely?  Már ak kor úgy érez te,
hogy igen. Ek kor se gít sé gül hív ta a
tápiószentmártoni At ti la-domb
gyógyha tá sát fel is me rõ és mé rõ Ko -
vács And rást, aki 2004-ben a Vi rág -

zó Ti sza Nap ján elõ adást tar tott a
he lyi ek nek.

Nagy Gyu la a Kál vá ria-domb kap -
csán mé lyedt be le a gyó gyí tó su gár -
zá sok meg is me ré sé be, en nek ma
el ér he tõ iro dal má ba. Má ra már a
föld su gár zá sok, a bio ener gia is me -
rõ jé nek vall hat ja ma gát. Ezek rõl,
en nek alap ja i ról tar tott elõ adást no -
vem ber 22-én a fegyverneki Mû ve -
lõ dé si Ház ban.

Az elõ adást hall ga tók kö zött volt
olyan, aki nek a fej fá já sa múlt már el
a domb rend sze res lá to ga tá sa
után, volt olyan is, aki a da ga dó lá ba 
mi at ti gyógy szert, fás li zást hagy hat -
ta el las san, ahogy egy re job ban
érez te ma gát. Ma már lábfájadalom
és da ga dás nél kül éli nap ja it. Az
elõ adás vé gén az au rák mé ré sé re,
ki sebb hi bák ki iga zí tá sá ra is ma radt 
idõ.

A domb bal kap cso la to san meg tud -
hat tuk, hogy a po zi tív föld su gár zá -
sok gyógy ha tá sa sze mély tõl,
be teg ség tõl for má já tól, fo ká tól, és
még sok egyéb tõl függ het. A 8-12
egy mást kö ve tõ na pon 1-1,5 órá nyi
kint lét át la gos nak mond ha tó szük -
ség let be teg ség ese tén. Té len ala -
cso nyabb a su gár zás fo ka, a
leg erõ sebb a nyá ri nap for du lón.

-Tûhegyi Julianna- 

Su gár zó Kál vá ria
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Las san ez az év is vé get ér, és mint
ál ta lá ban az em ber,ilyen kor ten ni
szo kott, szá mot vet az el telt idõ szak
dol ga i ról. Ez ná lunk sincs más ként,
vi szont annyi ban még is más, hogy
az együt tes, mint szó ra koz ta tást
nyúj tó for má ció, úgy ére zi, hogy eb -
ben az eset ben, ez nem csak ma -
gán ügy, ha nem igen is kö te le sek
va gyunk meg osz ta ni azok kal is örö -
mün ket, bá na tun kat, akik szí ve sen
lá to gat ják fel lé pé se in ket.

A 2005-ös év is lan gyo san in dult,
mint aho gyan az len ni szo kott,
egy-két bu li Ja nu ár ban, Feb ru ár ban.
Az évek nek az el sõ két hó nap ja az
olyan, mint a hét el sõ nap ja, „ hét fõn
még a fû se nõ” szindró ma. Sem mi
gond, leg alább mi is tud tunk új da lo -
kat be ta nul ni, ki csit vál toz tat ni, bõ ví -
te ni az amúgy sem ki csi re per to árt,
ami nem ti tok de már most jó val száz
dal fö lött van. Per sze eb bõl fel lé pé -
sen ként kb. „csak” 60-70-et adunk
elõ, há rom-négy óra hossz ban, nem
kis ener gi án kat vesz el de a ze ne
sze re te tünk, a né zõk örö me, a po zi -
tív meg nyil vá nu lá sa ik, új ra erõt, ki -
tar tást ad ne künk. Az zal már nem
sze ret ném un tat ni ol va só in kat, hogy
fel so rol jam ez év fel lé pé se ink he lye -
it, azt vi szont öröm mel meg em lí te -
ném, hogy nem csak a me gyénk ben
ját szunk rend sze re sen, ha nem az

or szág tá vo li pont ja in is gyak ran
meg for du lunk. Az idei év ben is hí res
éne ke sek kel, együt te sek kel kon cer -
tez het tünk ugyan azon szín pa don,
ren dez vé nyen, hogy csak a leg na -
gyob ba kat em lít sem: Csepregi Éva,
Zol tán Eri ka, United, Blu es
Company, Republic, Tunyogi R.B.,
De ák B. Gyu la, Vénus, Cool Head
Clan, Zanzibar, Tequila. Most még
de cem ber ben is vár ránk mi ni mum
négy bu li, per sze le het az még öt,
vagy hat is, az vi szont tu ti, hogy ka rá -
csony kor nem ki sebb ze ne kar ok kal
lé pünk föl, már nem elsõ íz ben, mint
az Akela, Dying Wish Kun ma da ra -
son, aho vá sze re tet tel vá runk min -
den ked ves ze ne sze re tõ em bert. A
szil vesz tert, mint már oly sok éve
most sem itt hon tölt jük, ha nem Bé -
kés csa bán szó ra koz tat juk na gyon
lel kes kö zön sé gün ket, aho vá ez év -
ben har mad szor me gyünk. Még egy
utol só gon do la tot en ged je nek meg,
ami nek ta lán a leg job ban örü lünk tár -
sa im mal. Azt hit tük, hogy az el múlt
ta va lyi évet le he tet len lesz túl szár -
nyal nunk fel lé pé se ink szá má ban,
mi nõ sé gé ben. Öröm mel tu da tom
min den ki vel, hogy mind a ket tõ si ke -
rült. A fel lé pé se ink szá ma, hat van
(60 )nem ke vés azt hi szem, a mi nõ -
sé get pe dig ab ból tud juk sze rin tem
iga zán le mér ni, hogy szin te min den

hely re vissza hív nak, 
sõt más, új he lyek re
aján la nak ben nün -
ket. Mi pe dig pró bál -
juk a tõ lünk tel he tõ
leg job bat nyúj ta ni
há lás kö zön sé günk -
nek. Akik még nem
lát tak ben nün ket,
nem hal lot tak ró lunk, 
azo kat ké rem
jöjjönek el egy föl lé -
pé sünk re, ad ja nak
egy esélyt ma guk -
nak, hogy élõ ze nét
hall gat va tud ja nak
ki kap cso lód ni egy
ki csit, eb ben a zû rös
ro ha nó vi lá gunk ban. 
Ígé rem min den kor -
osz tály, ta lál ma gá -
nak tet szõ ze nét, ha
egy szer meg hall gat

min ket.

A Dogs ze ne kar ne vé ben kí vá nok
Kel le mes Ka rá cso nyi és Bol dog Új
Évi Ün ne pe ket, min den ol va só nak,
ze nét sze re tõ em ber nek!

-Dogs Ze ne kar-

 Nem engedünk a 48-ból!

Nardai & Tár sa Bt.
KARÁCSONYI AKCIÓ

Lég kon di ci o ná ló be ren de zé sek ak ci ós áron sze re lés sel,
be üze me lé si költ ség gel együtt a kész let ere jé ig

99.500.- Ft
Hív ja a 70-3151-068-at.

A Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat 
10.000. Ft-tal tá mo gat ja a Mû ve lõ -
dé si Ház ál tal idén is meg szer ve zés -
re ke rü lõ " Ka rá cso nyi ké szü lõ dés"
cí mû ren dez vényt.
Kö szön jük a Részt ve võk ne vé ben.

-Tûhegyi Ju li an na-

Támogatás
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Rég óta nem hal lot tunk a fegyverneki
ZUHATAG ze ne kar ról. A ze ne kar
idõ köz ben el in dí tott egy klub bot és
fo lya ma to san kon cer te zik or szág
szer te. Az el múlt idõk rõl és a jö võ rõl
fag gat tuk Õket. Név sze rint: Hornyák 
Öcsit, Ko vács Szabolcsot és Vá sár -
he lyi Pé tert.

Me sél je tek! Mi tör -
tént a ze ne kar há -
za tá ján eb ben az
év ben?

Las san már egy
éve an nak, hogy
fel vet tük az új le -
me zün ket Szol no -
kon a De ne vér
stú di ó ban. Saj nos
a fel vé te lek re az
ad dig össze ze nélt
pénzt mind rá köl -
töt tük és a ki adás -
ra már nincs egy
ár va pe tá kunk se.
Iga zá ból ar ra vá -
runk, hogy va la ki
ki ad ja. A szer zõi
ki adás sal azon kí -
vül, hogy sok ba
ke rül az is a baj, hogy könnyen el kal -
ló dik a le mez. Nem elég csak ki ad ni
va la mit. Ha nincs meg a kel lõ rek lám, 
nem tud a ze ne kar ról sen ki,  nem
tud ja hol le het hoz zá jut ni a hang -
anyag hoz.

Mit le het ilyen kor ten ni? 

Pró bál juk mi nél több hely re el jut tat ni
a le mezt és mi nél töb bet ját sza ni. Fõ -
leg a pes ti bu lik nak van nagy hasz -
na, mert ott van nak a ki adók és egy
jobb bu li nak ott  ha mar hí re megy. Hi -
á ba ját szunk va la hol vi dé ken jó kon -
cer te ket, ha ar ról sen ki nem tud. A
ze ne kar el ké szí tett már négy
videóklipet is Hermann Jó zsi se gít -
sé gé vel, amit sok szor le is ad tak az
egyik ze ne té vé éj sza kai rockmû so -
rá ban. Jön nek is a vissza jel zé sek a
ze ne kar hon lap já ra a ra jon gók tól. Itt
kell meg em lí te ni, hogy meg vál to zott
az ol dal cí me. Aki te hát kí ván csi friss
hí rek re, kon cert dá tu mok ra, fo tók ra
az lá to gas son el a
WWW.ZUHATAG.HU internetes
cím re és ott sok ér de kes ség re lel het, 
a ven dég könyv ön ke resz tül pe dig
üzen het ne künk.

Em lí tet té tek a kon cer te ket. Hol ját -
szo tok a leg kö ze lebb?

A kö vet ke zõ fel lé pés de cem ber
17-én lesz a bu da pes ti Rá day klub -
ban, ahol fel lép még a Demonlord
ze ne kar is. Ka rá csony kö rül úgy néz
ki, hogy Törökszentmiklóson ját -
szunk, majd ja nu ár ele jé re is mét egy

pes ti bu li ra van ki lá tás a Wigvam
klub ban a Cool Head Clan ven dé ge -
ként. Ami biz tos, hogy ja nu ár 7-én
fegyverneken ját szunk a ZUHATAG
KLUB ke re te in be lül, két ven dég ze -
ne kar ral.

Mond ja tok pár szót er rõl a klub ról. Mi 
is ez va ló já ban?

A fegyverneki mû ve lõ dé si ház zal kö -
zö sen pá lyáz tunk az If jú sá gi és
Sport mi nisz té ri um ál tal hir de tett
PANKKK prog ram ra. Ez a prog ram
ar ra hi va tott, hogy az ama tõr ze ne -
ka ro kat tá mo gas sa oly mó don, hogy
a fel lé põ dí juk egy ré szét az Ál lam fi -
ze ti. Er re azért van szük ség, mert
na gyon sok ze ne kar in gyen ját szik,
még a ben zin költ sé gü ket sem fi ze tik
ki ne kik, pe dig Õk meg dol goz nak a
pén zü kért. A má sik ok, hogy az Ál -
lam sze ret né tisz táz ni a Szer zõi Jo gi
kér dé se ket is. Itt min den kon cer tet
be kell je len te ni, le kell ad ni az el ját -
szott da lok lis tá ját és azok szer zõ it.
Így a da lok után já ró szer zõi dí jak
azok hoz foly nak be, aki ket az meg il -
let. Mi vel min den egyes klub nak,
mûvháznak , kocs má nak, sõt még a
ta xi sok nak is kell fi zet ni ük jog dí jat a
ren dez vé nyek, ze ne gé pek és az au -
tók ba sze relt rá di ók után, ez egy
szép kis összeg, amit a ze né szek kö -
zött osz ta nak szét. Ha be je lent jük a
da lo kat, ak kor a ne künk já ró pénz
hoz zánk fo lyik be. Ha nem, ak kor a
min den ko ri slá ger lis ta el sõ öt ven
elõ adó já nak ad ják. Ilyen kor so kan
kap nak pénzt olyan után is, ami ne -
kik nem jár. A má sik hogy sok ze ne -
kar ke res az zal pénzt, hogy má sok
da la it játsza, ami vel sem mi baj nincs
ha utá na meg fi ze ti az ere de ti szer -
zõk nek já ró jog dí jat. Ezt ah hoz le het -
ne ha son lí ta ni, mint ami kor va la ki
fel ta lál va la mit (hi szen egy új dal is
egy új ta lál mány va la mi lyen szin ten)
és amit az zal ke res az õt il le ti meg. A

ZUHATAG KLUB-ban hoz zánk
ha son ló ze ne kar ok kap nak fel lé pé si
le he tõ sé get. Mi nem min den eset ben 
ját szunk, de sze ret nénk, ha az em -
be rek el jön né nek min den egyes kon -
cert re és kí ván csi ak len né nek az
új ra. Na gyon sok te het sé ges ze ne -
kar van Ma gyar or szá gon, akik meg-
ér de mel né nek egy kis fi gyel met. Jó

len ne, ha a fi a ta lok
nyi tott szem mel és
fül lel jár ná nak. Ha
nem csak azt en -
nék meg amit a
mé dia elé jük tá lal.
In kább ke res sék
az újat, az ér de ke -
set. A rá di ók ban
még min dig a húsz
év vel ez elõt ti da lok 
szól nak, vagy ép -
pen azok fel dol go -
zá sai, mint ha a
ze né szek nem is
ír ná nak sem mi
újat, mint ha meg -
állt vol na az idõ.
Pe dig ha nem let -
tek vol na olyan
em be rek akik az

újat ke re sik még min dig nem tud -
nánk Ame ri ká ról, fá val csi hol nánk a
tü zet és gya log jár nánk min den ho vá. 
Le het, hogy ez már túl fi lo zo fi kus, de
így re mé lem min den ki meg ér ti.

Mi lyen volt az el sõ két bu li fo gad ta tá -
sa?

A nyi tó bu lin raj tunk kí vül még két te -
het sé ges fegyverneki ze ne kar lé pett
fel. Az egyik az ANONYM a má sik az
ACTING PLACE volt. Na gyon so kan
el jöt tek, ami nek örül tünk is és egy
na gyon jó kon cert ke re ke dett ki be lõ -
le. Utá na so kan kér dez ték, hogy mi -
kor lesz a kö vet ke zõ. A má so di kon a
szol no ki VISSZA és a bu da pes ti
VIAN ze ne kar lé pett fel. Itt már nem
volt ak ko ra kö zön ség, de min den ki -
nek meg kö szön jük, aki el jött és vé -
gig hall gat ta a ze ne ka ro kat. Re-
méljük, jól szó ra koz tak és el jön nek a
kö vet ke zõ re is.

Mi vel tel nek a hét köz nap ok?

A ze ne kar ból min den ki dol go zik
szor gal ma san, éli a pol gá ri éle tét és
csak hét vé gén va gyunk iga zán rock
ze né szek. Ak kor me gyünk va la ho va
ját sza ni, vagy ép pen pró bá lunk. Saj -
nos ami ó ta Sza bi Ceg léd re köl tö zött
egy ki csit ne he zeb ben men nek a
dol gok, nincs annyi idõnk új da lo kat
ír ni, de ígér jük lesz még ZUHATAG
le mez és kon cert bõ ven.

-Tûhegyi Ju li an na-

Zuhatag Klub
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Vé get ért a me gyei I. osz tá lyú baj -
nok ság õszi idé nye. Az utób bi évek
leg szo ro sabb baj no ki pont va dá sza -
tát hoz ta ez az év. Mi sem bi zo nyít ja
job ban, hogy a ta bel la kilenvedik he -
lyén ál ló Abádszalók mind össze ki -
lenc pont hát ránnyal vár ja a már ci u si
raj tot. Csa pa tunk a né mi csa ló dást
okoz va a nyol ca dik he lyen ta nyá zik,
és nyolc pont ra van a lis ta ve ze tõ
Újszász gár dá já tól. Ele mez ve a baj -
no ki össze csa pá so kat, azt kell mon -
da ni, hogy ha zai sze rep lé sünk re
büsz kék le he tünk, hi szen a meg sze -
rez he tõ 21 pont ból 19 si ke rült is itt -
hon tar ta nunk. El len ben ide gen be li
sze rep lé sünk hagy kí ván ni va lót ma -
ga után, sõt po csék nak mond ha tó.
Nyolc ide gen be li össze csa pá son
mind össze öt ször vol tunk ered mé -
nye sek ez zel szem ben a ven dég lá -
tók 15-ször kész tet ték meg adás ra
vé del mün ket, rá adá sul eb bõl
Újszászon hat szor.  Vissza tér ve ha -
zai mér kõ zé se ink re. Ven dég lá tó ként 
25-ször ta lál tuk meg a rést az el len fél 
ka pu já ba, míg el len fe le ink csak
4-szer tud tak gólt sze rez ni
Fegyverneken. A mennyi ben a ta -
vasszal ha zai for mán kat át tud juk
men te ni az ide gen ben le ját szan dó
mér kõ zé se ink re, úgy vé lem oda ér -
he tünk az el sõ há rom hely va la me lyi -
ké re.

Min den kép pen meg kell, hogy em lít -
sük az if jú sá gi csa pa tunk sze rep lé -
sét. Fi a tal ja ink ma ga biz to san
ve ze tik a baj nok sá got. Rá juk is igaz, 
hogy nem bán tak kesz tyûs kéz zel
ven dé ge ik kel, hi szen 31-szer zör -
get ték meg a ven dé gek há ló ját.
Öröm volt lát ni azt a szer ve zett sé -
get, ami egész idény alatt jel le mez te 
já té ku kat. Itt kell meg je gyez ni, hogy
saj nos több ször kel lett Fa ra gó At ti lá -
nak át szer vez ni a csa pa tot, hol sé -
rü lés mi att (Újj Jó zsef szen ve dett
térd sé rü lést), hol pe dig azért, mert a
fel nõtt ke ret nek kel lett köl csön ad nia  
já té kost. A csa pat egyik kulcs em be -
ré nek Al bert Gá bor bi zo nyult aki
egy ma ga 28 gólt rá molt be az el len -

fe lek ka pu já ba. Amennyi ben hoz zá -
ál lá suk a ta vasszal is ilyen lesz úgy
ér zem meg le het a hõn áhí tott baj no -
ki cím.

Vé get ért a ser dü lõ és az el sõ íz ben
út já ra in dult U-13-as baj nok ság is.
Igaz ezen baj no ki so ro zat nak a rossz 
idõ já rás vett kény sze rû vé get. Ser -
dü lõ ink a kö zép me zõny ben fog lal -
nak he lyet (13 csa pat sze re pel a
baj nok ság ban). U-13-as csa pa tunk
saj nos 1 gyõ ze lem mel sze rény ke dik, 
igaz ez egy 11-0-as gyõ ze lem Ti sza -
fü red azo nos ko rú fi a tal jai el len. Ez
szá muk ra még ta nu ló idény, de meg
kell em lí te nünk két ne vet, akik tel je -
sít mé nyük kel már most ki tûn tek csa -
pa tuk ból. Vincze Ger gely a vé de lem
osz lo pos tag ja míg a mind össze 11
esz ten dõs Lip csei Ger gõ a kö zép pá -
lya erõs sé ge. Amennyi ben fej lõ dé -
sük tö ret len, úgy min den bi zonnyal
ké sõbb is hal la ni fo guk ró luk. 

A té len sem áll le csa pa tunk. He ten te 
egy edzés re te rem be vo nu lunk és
ké szü lünk a te rem baj nok ság ra,
mely nek cím vé dõi va gyunk. Er re ja -
nu ár vé gén feb ru ár ele jén ke rül het
sor, hogy hol saj nos még nem tud juk, 
de weblapunkon be szá mo lunk majd
ró la.

Vé gül a Fegy ver nek Nagy köz sé gi
Sport Egye sü let tag jai ne vé ben sze -
ret nék kö szö ne tet mon da ni Fegy ver -
nek Nagy köz ség Önkormányza-
tának egész év ben nyúj tott se gít sé -
gé ért és tá mo ga tá sá ért. Ez úton sze -
ret nék Kel le mes Ka rá cso nyi Ünne-
peket és Bol dog Új Esz ten dõt kí ván -
ni szpon zo ra ink nak, szur ko ló ink nak
és ked ves ol va só ink nak.

A baj no ki ta bel la

  1. Újszász 46-14 33

  2. Jászladány 29-26 30

  3. KUTE 40-21 27

  4. Besenyszög 30-15 27

  5. J.árokszáll. 28-18 27

  6. Mart fû 40-23 26

  7. Tiszaföldvár 41-20 25

  8. Fegy ver nek 30-19 25

  9. Abádszalók 32-24 24

10. Ti sza fü red 21-22 22

11. Jánoshida 22-38 17

12. Jász apá ti II. 24-36 12

13. J.fény sza ru 15-44 12

14. Kun FC 20-46 11

15. Zagyvarékas 19-45 10

16. Kun he gyes 22-48   9

-Faragó Zsolt-

A labdarúgók

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

özv. Czifra Zsigmondné (Kun Mar git)
te me té sén résztvettek, gyá szunk ban

osz toz tak és sír já ra 
az em lé ke zés vi rá ga it el he lyez ték.

A Gyá szo ló Csa lád

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

Tukarcs Ist ván 
te me té sén résztvettek és fáj dal mun kat

eny hí te ni igye kez tek.
A Gyá szo ló Csa lád

Gyászhirdetések

Albert Gábor (10), 28 gólt szerzett az õszi szezonban. Parádés teljesítmény!
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Az õszi idõ szak min dig na gyon moz -
gal mas az egye sü le tünk éle té ben.

Ha gyo má nyos rablóhalfogó ver se -
nyün ket ok tó ber 16-án ren dez tük
meg a Nagy kun sá gi Fõ csa tor na 4.
sz. fõ út mel let ti sza ka szán. A ver -
seny elõtt a ve ze tõ ség rendbetette a
víz par tot. Ren dez vé nyünk iránt nagy 
volt az ér dek lõ dés, szép szám mal je -
len tek meg ver seny zõk, kí sé rõk és
né ze lõ dõk. A fo gá sok kal is meg le -
het tünk elé ged ve.
A kö vet ke zõ ered mé nyek szü let tek:

Fel nõtt ka te gó ria:
1. Kiss Jó zsef
2. Nagy Ró bert
3. Mága Csa ba
4. Kóródi Im re
5. Nagy Já nos
6. Susz ter Zsig mond

Ifi- gye rek ka te gó ria:
1. Czakó Pé ter
2. Nagy Dá vid
3. Soós Ben ce
4. Sza bó Zol tán
5. Czakó Lász ló
6. Ma gyar Ben ce

Ré gi ha gyo mány egye sü le tünk nél,
hogy a leg idõ sebb és a leg fi a ta labb
ver seny zõt is dí jaz zuk. Ezek Ba logh
Fe ri bá csi és Sza bó Zol tán vol tak.
Kü lön díj ban ré sze sült az egyet len
nõi ver seny zõ is, Czakó Györgyné.

Ne ve zés kor min den in du ló ka pott
egy kis cso ma got reg ge li re. A ren -
dez vény be fe je zõ dé se után min den
je len le võ él ve zet tel ka na laz ta a ser -
tés pör köl tet. A prog ram jó han gu lat -
ban zá rult. Ver se nyün ket megtisz-
tel te Ficsór Dé nes al pol gár mes ter is.

Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon -
da ni azok nak, akik mun ká juk kal,
vagy tá mo ga tá suk kal hoz zá já rul tak
ren dez vé nyünk si ke ré hez.

És most új ra re kord lis tás hal fo gá sá -
ról tu dok be szá mol ni. Sza bó Ti bor
hor gász tár sunk egy 6,25 kg-os csu -
kát fo gott a Nagy kun sá gi Fõ csa tor na 
fegyverneki sza ka szán ok tó ber
22-én vil lan tó val. Gra tu lá lunk a szép
fo gás hoz. Re mél jük, hogy ha ma ro -
san ol vas ha tunk ró la a Ma gyar Hor -
gász ha sáb ja in is.

Fel hí vom tag ja ink fi gyel mét, hogy a
fo gá si nap ló kat ja nu ár 10-ig kell le -
ad ni. 

He lye:
-  Hor gász iro da ( a fo ga dó óra alatt)
-  Min de nes Bolt (Szapárfalu)
-  Fü le Tiborné Hor gász bolt ja
- Vö rös mar ty u. 22.

Ké rem, hogy min den ki össze sít se a
ki fo gott hal mennyi sé gét. Ne fe lejt se
el sen ki le ad ni a fo gá si nap lót, mert
ak kor nem kap hat hor gász en ge -
délyt. Egy tév hi tet sze ret nék el osz -
lat ni. Az, hogy a fo gá si nap lót ja nu ár
10-ig kell le ad ni, nem azt je len ti,
hogy ed dig le het a 2005-ben vál tott
hor gász en ge déllyel hor gász ni. Ezek
de cem ber 31-ig ér vé nye sek.

A jö võ évi hor gász en ge dé lye ket ez
év vé gén ki le het vál ta ni. Az en ge dé -
lyek áru sí tá sa a hor gász iro dá ban
tör té nik.

Fo ga dó órák:

Szer da: 17-18.
Pén tek: 17-18.

Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon -
da ni mind azok nak, akik adó juk 1
%-át a Fegyverneki Hor gász Egye -
sü let nek aján lot ták fel. A be folyt

össze get az õszi hor gász ver seny
meg ren de zé sé hez hasz nál tuk fel. A
jö võ év ben is vár juk a tá mo ga tá so -
kat.

Az év hát ra le võ ré szé re jó hor gá sza -
tot kí vá nok min den hor gász tár sam -
nak! Fegy ver nek min den la ko sá nak
kel le mes ka rá cso nyi ün ne pe ket és
ered mé nyek ben gaz dag, bol dog új
évet kí vá nok!

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-         

A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei

A gyerekek örültek a díjaknak

A gyõztes horgászok

Szabó Tibor a 6,25 kg-os csukával

A Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ Igaz ga tó sá ga
és dol go zói ne vé ben ez úton kö szön jük meg

min den ked ves Vá sár lónk nak 
a 2005. évi vá sár lá sát. 

A közelgõ ünnepek alkalmából kívánunk
minden  vásárlónknak szeretetteljes, békés

karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag
2006-os esztendõt.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új

évet kívánnak 
a Posta dolgozói!
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