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Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti
cso port mu tat ko zott be Bu da pes ten, a Marczibányi té ri
Sza bad idő köz pont ban gá la mű so ron.

Szil ágyi Zsolt: Er dő há ti tán cok cí mű mű vét az Annaházi
Tánc cso port a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar és a Szapáry Nép -
dal kör mu tat ta be. A ké pek a tánc fegyverneki és
abádszalóki be mu ta tó ján ké szül tek.

A né zők sze rint a leg jobb elő adás a fegyverneki volt a sa -
ját mű fa já ban.

Gra tu lá lok a sze rep lők nek és a fel ké szí tő ik nek a cso dá la -
tos be mu ta tó hoz.

-Tű he gyi Ju li an na-

Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok
A ha to dik dip lo má ját vet te át 2007-ben Doroszlai Elek
nyug dí jas ta ní tó.

Az el sőt 1932-ben kap ta a Ka lo csai Ér se ki Ta ní tó kép ző
In té zet ben.

Fegyverneken kezd te ta ní tói pá lya fu tá sát. 

Ta ní tott Va das ta nya is ko lá ban, majd az Új te le pi és a Dó -
zsa György úti is ko lá ban is.

1971 óta nyug dí jas.

A má so dik dip lo má ját , az arany dip lo mát, az el ső 50. év -
for du ló já ra ve het te át 1982-ben.

Tíz év múl va már gyé mánt dip lo mát küld tek Ka lo csá ról. 

1997-ben kö vet ke zett a vas dip lo ma, 2002-ben a ru bint. 

2007-ben grá nit dip lo má val kö szön töt ték a 75 éve vég zett 
ta ní tót.

Gra tu lá lunk ne ki!
-Tű he gyi Ju li an na-

Gránitdiploma

A test vér te le pü lé sen jár ni min dig nagy él mény. Így volt ez 
eb ben az év ben is.

A ven dég sze rep lő együt te sek a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar
és a Szapáry Nép dal kör nagy si ke re dí szí tet te szlo vá ki ai
Fegy ver nek Fa lu nap ját.

Nem csak a településnevek azo no sak, az em be rek kö -
zöt ti kap cso lat is szo ros.

-Tű he gyi Ju li an na-
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A  Kép vi se lő tes tü let  ülé sén  ho zott fon to sabb dön té sek ről 
az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

Au gusz tus 30-án:
• Az ön kor mány zat költ ség ve tés ének I. fél évi tel je sí té sé -

ről ké szült be szá mo lót a tes tü let el fo gad ta.
• Tár gyal ta a nem ze ti, ki sebb sé gi jo gok ér vé nye sü lé sét,

va la mint
• a he lyi fog lal koz ta tás hely ze tét.
• A Gyer mek élel me zé si Kony ha ve ze tő jé nek 5 éves

meg bí zá sa ez év no vem be ré ben le jár, a pá lyá za tot a
kép vi se lő tes tü let ki ír ta. 

• A kép vi se lő tes tü let ál tal ala pí tott „Fegy ver nek mű velt if -
jú sá gá ért”, „Fegy ver nek biz ton sá gos és egész sé ges
kör nye ze té ért”, Fegy ver nek la kos sá gá nak egész sé ges 
és biz ton sá gos éle té ért” ala pít vá nyok egye sí té sé ről és
jog utód ja ként „Fegyvernekért” ala pít vány lét re ho zá sá -
ról dön tött.

• Egyet ér tett a tes tü let LEADER ak ció cso port lét re ho zá -
sá val. A LEADER prog ram lé nye ge: Az Eu ró pai Me ző -
gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si alap ból 2007-2013 kö zött
ren del ke zés re ál ló for rá sok ered mé nyes fel hasz ná lá sa 
az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re té -
ben. 

• 2007. szep tem ber 13-án Tiszapüspökiben tar tott ala -
ku ló ülé sen 35 tag rész vé te lé vel meg ala kult a Ti -
sza-men ti LEADER Kö zös ség („Az Él he tőbb
Fa lu ért”), a Tö rök szent mik ló si Kis tér ség ben, a Kö zös -
ség ala pí tó tag jai a 8 te le pü lés ön kor mány za ta (Fegy -
ver nek, Ken gyel, Tiszatenyő, Tiszapüspöki,
Kuncsorba, Ör mé nyes, Szajol, Tiszabő). Szajol 2008.
ja nu ár 1-től a szol no ki kis tér ség tag ja lesz, így ki vá lik a
LEADER He lyi Kö zös ség ből. 

• Ön kor mány za ti te lek ér té ke sí té sé ről, il let ve az ön kor -
mány zat ré szé re te rü let vá sár lás ról dön tött a kép vi se lő -
tes tü let. 

• Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la szak is -
ko lai épü le té nek fel újí tá sá ra; 

 - a Pol gár mes te ri Hi va tal ban tör vény ál tal elő írt ik ta -
tó-ügy ke ze lő prog ram vá sár lá sá ra; 

 - a böl cső de in dí tá sá hoz szük sé ges mi ni má lis tár gyi
esz kö zök be szer zé sé re; 

 - a te le pü lés ivó víz bá zis vé dő ido má nak (vé dő sáv) ki je -
lö lé sét kor mány ren de let ír ja elő. Az eh hez szük sé ges
do ku men tá ció el ké szí té sé nek költ sé gé re, 

 - a szenny víz te le pen tér bur ko lat asz fal to zá sá ra,
 - a Vö rös mar ty és Fel sza ba du lás úton csa pa dék víz el -

ve ze tő csa tor na le fe dé sé re vál lalt kö te le zett sé get; a
Csobánkai út fel újí tá sá ra tett ja vas la tot el uta sí tot ta a
kép vi se lő tes tü let. 

• El ső ol va sat ban tár gyal ta az ön kor mány zat 2007-2010
év re szó ló gaz da sá gi prog ram ját.

Szep tem ber 27-i ülé sen:
• Az ön kor mány zat költ ség ve tés ét mó do sí tot ta a kép vi -

se lő tes tü let.
• Az ön kor mány za ti ren de le tek éven te ese dé kes át fo gó

fe lül vizs gá la ta meg tör tént. A 2008. évi költ ség ve té si
kon cep ció ké szí té se, az ön kor mány za ti be vé te lek és
ki adá sok egyen sú lyá nak biz to sí tá sa ér de ké ben az
aláb bi dön té se ket hoz ta:

 2008. ja nu ár 1-től:
 1. A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak éves

össze ge 7.000.- Ft. lesz.  
 2. A sír hely új ra vál tá sá nak dí ja:
 -1-es sír hely 21.300.- Ft

 -2-es sír hely 31.900.- Ft
 -gyermek sír hely 5.300.- Ft
 -urna sír hely 5.000.- Ft
 -urnafal 5.000.- Ft
 3. A köz te rü let hasz ná lat ról szó ló ren de let mó do sí tá -

sa a ba zár, nép mű vé sze ti, stb. áru sí tás után fi ze ten dő
dí jat  250 Ft/m2/nap ban ál la pít ja meg (a je len le gi díj:
100 Ft/m2/nap).

 4. A la ká sok bér le té ről, el ide ge ní té sé ről szó ló ren de -
let mó do sí tás az ön kor mány za ti la ká sok bér le ti díj
eme lé sét tar tal maz za, mely az aláb bi: 

 össz kom for tos la kás 210.- Ft/m2, kom for tos la kás
190.- Ft/m2, fél kom for tos la kás 170.- Ft/m2, kom fort
nél kü li 120.- Ft/m2, szük ség la kás 80.- Ft/m2.

 5. Fo lyé kony hul la dék gazdálkodásról szó ló ren de -
let mó do sí tás: a szenny víz ár tal mat la ní tá si dí ja: 300
Ft/m3+ÁFA. Eb ből Fegy ver nek köz igaz ga tá si te rü le té -
ről be szál lí tott la kos sá gi szenny víz után 80.-
Ft/m3+ÁFA ked vez ményt biz to sít az ön kor mány zat.

 6. A víz díj 169.- Ft/m3-ről (+ÁFA) 180.-
Ft/m3(+ÁFA)-re mó do sul. 

 7. Az ál lat tar tás ról, ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé ről
szó ló ren de let mó do sí tá sa ér tel mé ben a 200 kg fe let ti
ál la ti hul la el he lye zé se után nem kell dí jat fi zet ni. 

 A tart ha tó ál lat lét szá mot és az ál lat tar tás ra szol gá ló
épít mé nyek vé dő tá vol sá gát a ren de let sza bá lyoz za.
Aki nem ez sze rint tart ál la tot, il let ve nem tart ja be az
ott elő írt vé dő tá vol sá got, az a ren de let ha tály ba lé pé sé -
től szá mí tott 5 éven be lül, az az 2009. au gusz tus  31-ig
szá mol hat ja azt fel sza bály sér té si fe le lős ség re vo nás
nél kül. Ezt kö ve tő en már sza bály sér tés alá esik és a
ren de let sze rint szank ci o nál ja a sza bály sér té si ha tó -
ság.

 A ren de let mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt tel jes szö ve gét köz zé tesszük a Hír mon dó ban.

 8. La kás cé lú tá mo ga tá sok: A tá mo ga tá si ké re lem-
és szer ző dés min tá ban kel lett pon to sí tá so kat el vé gez -
ni. 

 9. A szi lárd hul la dék el he lye zé sé ről szó ló ren de let:
Az ed di gi 120 és 1100 li te res tar tály mel lett 240 li te res
tar tály is ren del ke zés áll.

 A te le pü lé si szi lárd hul la dék dí já ból 2008. jú li us 01-től
(2,54 Ft/li ter) 0,34 Ft/li ter, 13,39 % ked vez ményt biz to -
sít, ez li te ren ként 0,20 Ft díj eme lést je lent.  

Győjtőedényzet
mé re te Egy sé ges díj té tel Ft/hét

Je len le gi 2008. jú li us 1.-től

120 li te res tar tály 245.- 264.-

240 li te res tar tály ---- 528.-

1100 li te res tar tály 2.244.- 2.420.-

Épí té si-bon tá si
tör me lék

(Elő ze te sen kell a
Pol gár mes te ri Hi va tal
pénz tá rá ba be fi zet ni)

500.- Ft/m3 600.- Ft/m3

 10. Szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sa: A ren de let mó -
do sí tá sa a szo ci á lis tör vény és a gyer mek vé del mi tör -
vény elő írá sa i ból, va la mint a szo ci á lis és ok ta tá si
in téz mé nyi tár su lás ból adó dó fel ada tok mi att vált szük -
sé ges sé. 

 11. A kör nye zet vé de lem ről szó ló ren de let ját szó te rek 
hasz ná la tá ra vo nat ko zó sza bá lya it, azok szi go rí tá sát a 
ját szó te ret hasz ná ló gyer me kek vé del me ér de ké ben
kel lett mó do sí ta ni. A mó do sí tás 2007. szep tem ber 28.
nap já tól ha tá lyos. 

A képviselő-testület hírei
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 „A ját szó té ri esz kö zö ket csak 14 éven alu li gyer me kek
hasz nál hat ják, il let ve a ját szó tér hez tar to zó zöld te rü le -
tet (pl.: fo ci pá lya) - a 14 éven alu li ak za va rá sa nél kül -
14 éven fe lü li ek is. 6 éven alu li gyer mek a ját szó te ret
csak kí sé rő fel ügye let ében hasz nál hat ja.

 A ját szó tér re ti los be vin ni: jár mű vet (pl.: ke rék pár, mo -
tor ke rék pár), ál la tot, al ko hol tar tal mú italt, és min den
olyan esz közt és tár gyat, amely ve szé lyez tet he ti a ját -
szó te ret hasz ná ló gyer me kek, ill. az őket fel ügye lő kí -
sé rők tes ti ép sé gét, va la mint a ját szó té ri esz kö zök
ál la gát.

 A ját szó tér re ér ke ző  sze mé lyek (gyer me kek és kí sé rő -
ik) a ke rék pár ju kat csak az e cél ra rend sze re sí tett ke -
rék pár tá ro ló ban he lyez he tik el. Ha a tá ro ló meg telt, a
ke rék pár ak kor sem tá maszt ha tó a ját szó tér kö rül épült 
ke rí tés nek.

 A ját szó té ri esz kö zö kön ész lelt bár mely hi bát ha la dék -
ta la nul be kell je len te ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ba. A
ját szó ré ti esz kö zök kar ban tar tá sá ról és ha vi egy al ka -
lom mal tör té nő át vizs gá lá sá ról, a Pol gár mes te ri Hi va -
tal kö te les gon dos kod ni. „

 12. A Kör jegy ző ség ből, az ok ta tá si és szo ci á lis in -
téz mé nyek tár su lá sá ból adó dó in téz mé nyi név- és
szer ve ze ti vál to zá sokat több ön kor mány za ti ren de le -
ten át kel lett ve zet ni. 

 13. Fog lal koz ta tás tá mo ga tá sá ról: A szo ci á lis igaz -
ga tás ról és el lá tá sok ról szó ló tör vény mó do sí tá sá ból
adó dó fo gal mak pon to sí tá sát az ön kor mány zat fog lal -
koz ta tás tá mo ga tá sá ról szó ló ren de le tén is át kel lett
ve zet ni. 

 14. 2008. évi nyers anyag nor ma: A kép vi se lő tes tü let
az in téz mé nyek ben fi ze ten dő nyers anyag nor mát és
re zsi költ sé get ál la pí tot ta meg. 

In téz mény reg ge li tí zó rai ebéd uzson na össz.

Ft Ft Ft Ft Ft

1. Bölcsöde

ellátott 54.- 50.- 140.- 50.- 294.-

alkalmazott 207.- 207.-

2. Óvo da

ellátott 54.- 140.- 50.- 244.-

alkalmazott 207. 207.-

3. Is ko la

ellátott 65.- 190.- 54.- 309.-

alkalmazott 207.- 207.-

4. Gon do zá si Köz pont

ellátott 207.- 207.-

alkalmazott 207.- 207.-

5. Al kal ma zott 207.- 207.-

6. Egyéb vá sár ló 207.- 207.-

7. Arany kor
    Id. Ott ho na

75.- 207.- va cso ra:
100.- 382.-

 A kony hán élel me zé si re zsi költ ség cí mén az 1-6.
pont ban a hely be li ét ke zők nél a nyers anyag
75%-a, a 7. pont ban fog lalt és  a vi dé ki ét ke zők
ese té ben re zsi költ ség cí mén a nyers anyag nor ma   
80%-a szá mol ha tó el.

• Jó vá hagy ta a Pol gár mes te ri Hi va tal ban és az ön kor -
mány za ti in téz mé nyek ben 2008-ra üte me zett el len őr -
zé sek ter vét.

• A Sport egye sü let au gusz tus ban meg ren de zett fo ci tá -
bo rá nak költ sé ge i hez 93.000.- Ft., a Fegyverneki Hor -
gász Egye sü let nek az őszi hor gász ver seny

meg ren de zé sé hez szin tén 93.000.- Ft tá mo ga tást
sza va zott meg a tes tü let. En nek for rá sa a me gyei ön -
kor mány zat ál tal ado má nyo zott „If jú ság ba rát Ön kor -
mány zat” díj jal ka pott 100.000.- és a „Ci vil alap ból”
meg ma radt 86.000.- Ft.

• A gaz da sá gi ága zat és a kör jegy ző sé gi dol go zók (60
fő) ju tal ma zá sá ra 1.800.000.- Ft bér + 576.000.- Ft já -
ru lék elő i rány za tot ha gyott jó vá a tes tü let a Kör jegy ző -
ség in dí tá sa mi at ti több let fel ada tok el is me ré se ként. 

• Fa ze kas And rás egyé ni vál lal ko zó ké ré sé re a ve le és a
Krupatechnika Kft-vel szenny víz szál lí tás ra kö tött bér le -
ti szer ző dést úgy mó do sí tot ta a tes tü let, hogy 2007. ok -
tó ber 1-i ha tállyal a szer ző dés nem tar tal maz za a
vál lal ko zó cas co biz to sí tás ra vo nat ko zó szer ző dés kö -
té si kö te le zett sé gét. A szenny víz szál lí tó jár mű bér le ti
dí já nak mér sék lé sé re irá nyu ló ké rést a tes tü let nem tá -
mo gat ta. 

• A kétpói hul la dék le ra kó te lep be in dí tá sát kö ve tő en a
Bé ke úti sze mét te le pet 2009-re rekultiválni kell. Az épí -
té si-bon tá si és zöld hul la dék el he lye zé se, el szál lí tá sa
Kétpóra a la kos ság nak nagy ter het je len te ne, a szer ve -
zett gyűj tést csak ké sőbb tud juk meg ol da ni. Ezért az
ön kor mány zat dön tött ar ról, hogy 8.170.000.- Ft-ot biz -
to sít Hilléri ma jor ban épí té si-bon tá si hul la dék gyűj té sé -
re és kom posz tá lás ra al kal mas te lep ter ve zé sé re.

Ön kor mány za ti ren de le tek

A Kép vi se lő tes tü let szep tem be ri ülé sén ho zott ren de le tei:
• 10/2007.(IX.28.) az ön kor mány zat költ ség ve tés -

ének mó do sí tá sá ról
• 11/2007.(IX.28.) a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis

adó já ról szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 12/2007.(IX.28.) a te me tők ről és te met ke zé si te vé -

keny ség ről szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 13/2007.(IX.28.) a köz te rü let hasz ná lat ról szó ló ren -

de let mó do sí tá sa
• 14/2007.(IX.28.) a la ká sok bér le té re, va la mint el ide -

ge ní té sé re szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 15/2007.(IX.28.) a fo lyé kony hul la dék gaz dál ko dás -

ról szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 16/2007.(IX.28.) a köz mű ves ivó víz el lá tás ról szó ló

ren de let mó do sí tá sa
• 17/2007.(IX.28.) az ál lat tar tás ról és az ál la ti hul la dé -

kok el he lye zé sé ről szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 18/2007.(IX.28.) a szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról

szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 19/2007.(IX.28.) a la kás cé lú tá mo ga tá sok ról szó ló

ren de let mó do sí tá sa
• 20/2007.(IX.28.) a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá -

ról szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 21/2007.(IX.28.) az ön kor mány zat va gyon gaz dál -

ko dá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 22/2007.(IX.28.) a he lyi sport ról szó ló ren de let mó -

do sí tá sa
• 23/2007.(IX.28.) a te le pü lés kör nye zet vé del mé ről

szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 24/2007.(IX.28.) a fog lal koz ta tást elő se gí tő tá mo ga -

tás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 25/2007.(IX.28.) a köz tiszt vi se lők ked vez mé nye i ről

szó ló ren de let mó do sí tá sa
• 26/2007.(IX.28.) a 2008. évi nyers anyag nor ma

-Buzás Istvánné-
-kör jegy zői fel ada to kat el lá tó jegy ző-

A képviselő-testület hírei
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Fegy ver nek Nagy köz ség Kép vi se lő tes tü le té nek
21/2004.(V.28.) ren de le te az ál lat tar tás ról és az ál la ti
hul la dé kok el he lye zé sé ről a mó do sí tás sal egy sé ges
szer ke zet be fog lal va.

Fegy ver nek Nagy köz ség Kép vi se lő tes tü le te az Al kot -
mány 44/A. §. (2) be kez dé se  alap ján, az ál lat ta tás ról és
az ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé nek sza bá lya i ról a kö vet -
ke ző ren de le tet al kot ja: 

I. fe je zet

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

A ren de let ha tá lya

1. §. (1) E ren de let ha tá lya ki ter jed:

a) min den olyan ter mé sze tes sze mély re, va la mint
szer ve zet re, aki, il le tő leg amely az ál lat tu laj do no sa, to -
váb bá, aki az ál la tot vagy az ál lat ál lo mányt gon doz za, fel -
ügye li,

b) min den olyan in gat lan ra, épü let re és épít mény re,
ahol egy ház tar tás igé nyé nek meg fe le lő, vagy kis üze mi
ál lat tar tás fo lyik.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki a kü lön jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott nagy lét szá mú (kül te rü le ti) ál lat te nyész tő
és ál lat tar tó te le pek re, a ve szé lyes, il let ve ve szé lyes nek
mi nő sí tett ál la tok tar tá sá ra, az egész ség ügyi és ál lat -
egész ség ügyi in téz mény, kí sér le ti és ku ta tó in té zet, cir -
kusz, ál lat kert (va das park), ál lat for gal mi- és fel dol go zó
te lep, vá gó híd, ál lat ke res ke dő, a fegy ve res erők, ren dé -
sze ti szer vek, ki ál lí tá sok, ren dez vé nyek al kal má val be -
mu ta tás ra ke rü lő ál la tok tar tá sá ra, va la mint a
va dász tár sa ság ok vad gaz dál ko dás sal kap cso la tos te vé -
keny sé gé re. 

(3) A szak ha tó sá gi elő írá sok, il let ve az ál lat tar tás elő fel té -
tel ének hi á nyá ban e ren de let elő írá sa i nak ér vé nye sü lé se
ér de ké ben az el já ró ha tó ság a jog sza bály ok nak meg fe le -
lő in téz ke dést te het.

Ér tel me ző ren del ke zé sek

2. §. (1) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból ál la tok:

a) nagy ál lat: szar vas mar ha, ló, sza már, ösz vér és
ezek hez ha son ló nagy sá gú ál la tok,

b) kö ze pes ál lat: ser tés, juh, kecs ke és ezek hez ha -
son ló nagy sá gú ál la tok,

c) kis ál lat: ba rom fi, ga lamb, nyúl és ezek hez ha son ló
nagy sá gú áll atok, 

d) pré mes ál lat: nut ria, pézs ma, nyérc, ró ka és ezek -
hez ha son ló ál la tok

e) vad ál lat: olyan ál lat, amely ter mé sze tes vad sá gá -
ból ere dő va la mely tu laj don sá gá nál fog va je lent ve szélyt
em be rek re, ál la tok ra és dol gok ra ak kor is, ha va la ki nek a
tar tá sá ba ke rül,

f) kedv te lés ből tar tott ál lat: ku tya, macs ka, éne kes és
dísz ma dár, ak va risz ti kai dísz hal.

(2) Nem mi nő sül ál lat tar tás nak: a köz vet len fo gyasz tás ra
vá sá rolt, leg fel jebb 2 na pig a la kás ban, vagy a hoz zá tar -
to zó mel lék épü let ben ál lat tar tá sa. 

(3) Egy ház tar tás igé nyé nek mér té ke:
 - nagy ál lat ese tén: 5 db
 - kö ze pes ál lat ese tén: 10 db
 - kis ál lat ese tén: 100 db

(4) Kis lét szá mú (kis üze mi) ál lat tar tás: amely egy ház tar -
tás igé nyé nek mér té két meg ha lad ja, de az Ál lat egész -
ség ügyi sza bály zat ki adá sá ról szó ló 41/1997.(V.28.) FM
ren de let 1. mel lék le te, 1. sz. szá mú füg ge lé ké nek 4. pont -
já ban meg ha tá ro zott ál lat lét szá mot nem éri el.

(5) Az ál lat sza po ru lat: va la mennyi ál lat faj ta 3 hó na pos
kort meg nem ha la dó utód ja, mely a tart ha tó ál la tok szá -
mát nem érin ti. 

(6) Eb sé tál ta tás: az ál lat nak a köz te rü le ten, pó rá zon,
száj ko sár ral tör té nő ve ze té se.

(7) Őr ző-vé dő és mun ka- eb: az, ame lyet ma gán, vagy
tár sas vál lal ko zás ban foly ta tott őr ző-vé dő szol gá lat és
egyéb mun ka vég zés so rán al kal maz nak, il let ve amely nek 
ilyen hasz no sí tá sát az al kal ma zó in téz mény ve ze tő je iga -
zol ja. 

(8) Vak ve ze tő eb: az, ame lyet e cél ra spe ci á li san ki ké pez -
tek és Va kok és Gyengénlátók Or szá gos Szö vet sé ge
(Bu da pest, Má jus 1. út 47.) iga zol vánnyal lát el.

(9) Jel ző eb: a hal lás ká ro sul tak se gít sé gét szol gál ja,
mely nek szük sé ges sé gét szak or vo si    iga zo lás sal kell bi -
zo nyí ta ni.

(10) Csend tar tós há bo rí tá sa: amennyi ben az ál lat ál tal
oko zott zaj, fo lya ma to san, na pi rend sze res ség gel, több
órán ke resz tül za var ja a szom szé dos in gat lan tu laj do no -
sá nak, hasz ná ló já nak, mun ka vég zé sét, pi he né sét és
nyu gal mát. 

Az ál lat tar tás en ge dé lye zé se

3. §.  (1) Fegy ver nek köz igaz ga tá si te rü le tén ál lat, a 2.
szá mú mel lék let ben mag ha tá ro zott ál lat tar tá si vé dő tá vol -
sá gok, - me lyek kö zül, több fé le ál lat egy ide jű tar tá sa ese -
tén, min dig a na gyob bat kell fi gye lem be ven nie az
ál lat tar tó nak -, va la mint az ál lat egész ség ügyi, ál lat vé del -
mi, köz egész ség ügyi, épí tés ügyi és kör nye zet vé del mi
jog sza bály ok be tar tá sá val és a la kos ság nyu gal má nak
za va rá sa (zaj, bűz, stb.) nél kül tart ha tó. 

(2) Min den ál lat tar tó kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy az
ál lat tar tás kö vet kez té ben má sok jo gai sé rel met ne szen -
ved je nek.

(3) Szak ha tó sá gi vé le mény alap ján az ál lat tar tás azon a
te rü le ten is el tilt ha tó, il let ve fel té tel hez köt he tő, ahol e ren -
de let sze rint en ge dély nem szük sé ges, ha az ál lat tar tó a
tar tás fel tét ele it ma ra dék ta la nul nem biz to sít ja.

(4) Vad ál la tot tar ta ni csak - a kü lön jog sza bály ál tal meg -
ha tá ro zott - en ge dély alap ján le het. 

II. fe je zet

Ha szon ál lat-tar tá si öve ze tek

4. §.  (1) Az ál lat tar tá si öve ze tek ha tá rai a he lyi épí té si
sza bály zat ról szó ló 1/2004.(II.1.) sz. ön kor mány za ti ren -
de let tel /to váb bi ak ban: HÉSZ./ jó vá ha gyott te rü let - fel -
hasz ná lá si egy sé gek hez iga zod nak.

(2) Az ál lat tar tá si öve ze tek mag ha tá ro zá sát e ren de let 1.
szá mú mel lék le te, az öve ze tek ha tá rát pe dig a Te le pü lés -
szer ke ze ti (bel te rü le ti tér kép) terv tar tal maz za. 

5. §.  (1) Az I. je lű ál lat tar tá si öve zet ben ha szon ál lat tar tá -
sa TILOS, a Hárs fa úti 2552-2556. hrsz-ú in gat la nok ki vé -
te lé vel, me lyek mel lék épít mé nye i ben a 2. §. (1) be kez dés
c.) pont ja sze rin ti ha szon ál lat tart ha tó.

(2) A II. je lű ál lat tar tá si öve zet ben egy ház tar tás igé nyé -
nek meg fe le lő lét szá mú kis- és kö ze pes ál lat tart ha tó -, az 
e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott vé dő tá -
vol sá gok be tar tá sá val.

(3) A III. je lű ál lat tar tá si öve zet ben egy ház tar tás igé nyé -
nek meg fe le lő lét szá mú kis-, kö ze pes-, és nagy ál lat tart -
ha tó - az e ren de let 2. számú mel lék le té ben megha-
tá ro zott vé dő tá vol sá gok be tar tá sá val -, ki vé ve a Fel sza -
ba du lás úton lé vő, több la ká sos 12 db la kást tar tal ma zó)
la kó épü le tet, ahol ha szon ál lat ok tar tá sa a la kó épü let ben,
és an nak egyéb he lyi sé ge i ben ti los.
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(4) A IV. je lű ál lat tar tá si öve zet ben egy ház tar tás igé nyé -
nek mér té kén felül, kis lét szá mú, il le tő leg kis üze mi ál lat -
tar tás en ge dé lye zett, e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott ál lat lét szám mal és vé dő tá vol sá gok kal.
Kis üze mi ál lat tar tás csak egy faj ese té ben le het sé ges,
mely mel let, a töb bi ál lat faj tar tá sa egy ház tar tás igé nye i -
nek meg fe le lő mér té kű le het. A II. je lű ál lat tar tá si öve zet -
tel szom szé dos tel ke ken, a Háy Mi hály úti in gat la nok
(hát só ker ti) te lek ha tá rá tól mért 15 mé te res vé dő tá vol sá -
gon be lül ál lat tar tó, il let ve trá gya- és trá gya lé tá ro ló épü let, 
il let ve épít mény nem he lyez he tő el.  

(5) A V. je lű ál lat tar tá si öve zet ben egy ház tar tás igé nyé -
nek mér té kén felül kis lét szá mú, il le tő leg kis üze mi ál lat tar -
tás en ge dé lye zett, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ma xi má lis ál lat lét szám mal és e ren de let 2. szá mú mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott vé dő tá vol sá gok be tar tá sá val. 

Amennyi ben egy idő ben több ál lat fajt kí ván kis üze mi mé -
re tek ben tar ta ni az ál lat tar tó, úgy an nak en ge dé lye zé sé re 
ké rel met kell be nyúj ta ni a jegy ző höz, aki en ge dé lyé ben a
2. szá mú mel lék let től el té rő ál lat lét szá mo kat és vé dő tá -
vol sá go kat ál la pít hat meg.     

*1 

(6) A ren de let (4) és (5) be kez dés ben sze rep lő IV. és V.
je lű ál lat tar tá si öve ze tek azon ese té ben, ame lyek nél a
ren de let 2. szá mú mel lék le te kü lön en ge délyt ír elő, a kü -
lön en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell: 
 - az ál lat tar tás sal érin tett in gat lan tu laj do no sá nak

  a ne vét és cí mét,
 - az ál lat tar tó sze mély ne vét és cí mét, 
 - az ál lat tar tás he lyét (ut ca, ház szám, hrsz.), 
 - a tar ta ni kí vánt ál la tok faj tá ját, da rab szá mát, 
 - a ke let ke ző trá gya, va la mint trá gya lé tá ro lá sá nak és

  ke ze lé sé nek mód ját,
 - va la mint olyan hely szín raj zot, ame lyen fel tün te tés re

ke rül tek az ál lat tar tó épít mé nyek és mű tár gyak (trá gya
és trá gya lé tá ro ló), va la mint a te lek ha tár ral érin tett
szom szé dos in gat la nok épít mé nyei.

(7) A te le pü lés bel te rü le tén ne ve lé si és ok ta tá si in téz mé -
nyek (óvo da, is ko la), az egész ség ügyi in téz mé nyek, (or -
vo si ren de lő), élel mi szert elő ál lí tó köz pon ti kony ha,
ét te rem és ven dég lá tó egy sé gek tel kén min den fé le ál lat -
tar tás ti los. 

A fen ti in téz mé nyek te lek ha tá rá tól 20 m tá vol sá gon be lül,
- 50 db kis ál lat ki vé te lé vel - ál la tok tar tá sa nem en ge dé -
lye zett. 

Ha szon ál lat tar tá sa, el he lye zé se

6. §.  (1) Csa lá di ház ban a la kó épü let ar ra al kal mas, el kü -
lö ní tett - nem la kás cél já ra szol gá ló - he lyi sé gé ben 2. §.
(1) be kez dé se c.) pont já ban meg ha tá ro zott ha szon ál lat
tart ha tó.  

(2) Ha szon ál lat tar tá sá ra szol gá ló épít mény, a hoz zá tar -
to zó ki fu tó, trá gya- és trá gya lé tá ro ló a ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott vé dő tá vol sá gok sze rint he -
lyez he tő el, il let ve lé te sít he tő. 

(3) A vé dő tá vol sá got a la kás és az ál lat tar tás ra szol gá ló
épü let, egy más hoz leg kö ze lebb lé vő nyí lá sai kö zött, il let -
ve la kás és a trá gya- és trá gya lé tá ro lá sá ra szol gá ló mű -
tárgy ese tén, - a la kás hoz leg kö ze lebb lé vő pont já tól, a
la kó ház leg kö ze lebb lé vő nyí lás zá ró já ig, lég vo nal ban kell
mér ni. Ez a tá vol ság 20 %-kal csök kent he tő sa ját tu laj do -
nú és hasz ná la tú épü le tek nél. 

7. §. Ti los ha szon ál la tot köz te rü le ten tar ta ni, az in gat lan -
ról fel ügye let nél kül ki en ged ni, köz te rü le ten le gel tet ni. A
ha szon ál lat ál tal köz te rü le ten oko zott kárt és szennye ző -

dést a tu laj do nos kö te les meg té rí te ni, il let ve azon nal
el tá vo lí ta ni. 

Ga lam bok tar tá sa

8. §.  (1) Ga lam bot csak ott le het tar ta ni, ahol ga lamb dúc,
vagy ket rec meg fe le lő en el he lyez he tő. La kó ház - ki vé ve
csa lá di ház - pad lá sán, vagy er ké lyén ga lamb tar tás ti los. 

(2) Ga lamb, az I. je lű öve zet ben nem, a II. és III. je lű öve -
zet ben la ká son ként leg fel jebb 50 pár, a IV., és V.,  je lű ál -
lat tar tá si öve zet ben kor lá to zás nél kül tart ha tó.

(3) A ga lam bok ki en ge dé sét - a me ző gaz da sá gi ter me lés
biz ton sá ga ér de ké ben - a jegy ző ha tá ro zott idő re meg tilt -
hat ja. Több ga lamb tar tót érin tő eset ben az el til tás elő ze -
tes köz hír ré té tel lel tör té nik.

A méh tar tás sza bá lyai

9. §.  Méh csa lád tar tá sá hoz több la ká sos épü let ese tén
va la mennyi érin tett la kás tu laj do no sá nak (hasz ná ló já nak) 
elő ze tes hoz zá já ru lása szük sé ges. 

Kedv te lés ből tar tott ál la tok tar tá sá nak fel tét elei

10. §.  (1) A kö zös hasz ná la tú he lyi sé gek ben (lép cső ház,
fo lyo só, ud var, stb.) ti los macs kát és egyéb há zi ál la tot tar -
ta ni. 

(2) Macs ka te nyész té sé hez a Ma gyar Macs ka te nyész tők
Or szá gos Egye sü le té nek, il let ve a Jász-Nagykun
-Szolnok Me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len -
őr ző Ál lo más en ge dé lye is szük sé ges. 

(3) Em bert meg mart, meg ha ra pott kedv te lés ből tar tott ál -
lat tu laj do no sa - va la mint a meg sé rült em ber - ha la dék ta -
la nul kö te les be je len tést ten ni a kör ze ti ál lat or vos nak,
il let ve az ÁNTSZ-nek. A kedv te lés ből tar tott ál lat meg fi -
gye lé sé vel, ki vizs gá lá sá val kap cso lat ban fel me rült költ -
sé gek a tu laj do nost ter he lik. 

(4) Macs ka, éne kes- és dísz ma dár, ak va risz ti kai - dísz hal
- a la kás ban en ge dély nél kül is tart ha tó.

11. §.  (1) A tu laj do nos úgy kö te les ebét tar ta ni, hogy az,
más tes ti ép sé gét, egész sé gét ne ve szé lyez tes se, a
szom szé dos la kók nyu gal mát ne za var ja, s anya gi kárt ne 
okoz zon se sze mély nek, se kö zös ség nek. 

(2) Az ebe ket az ál lat tar tó úgy kö te les tar ta ni - szük ség
ese tén meg köt ve -, hogy azok ne tud ja nak el kó bo rol ni,
köz te rü let re fel ügye let nél kül ki jut ni. 

(3) Ebet az elő- és ol dal kert ben (köz te rü let fe lő li ud var -
ban), sza ba don csak ak kor le het tar ta ni, ha az ut ca fron ti
ke rí tés ki ala kí tá sa olyan, hogy az meg aka dá lyoz za az eb
ki nyú lá sát és ki bú já sát, il let ve a köz te rü let fe lő li be nyú lás
le he tő sé gét, egyéb eset ben az ebet az elő- és ol dal kert -
ben meg köt ve vagy spe ci á lis ku tya ket rec ben (boxban)
kell tar ta ni, a fen ti ve szé lyek el ke rü lé sé vel. 

(4) A nagy köz ség bel te rü le ti ré sze in in gat la non ként két
eb - és egy sze ri sza po ru la ta 3 hó na pos ko rig - tart ha tó.

(5) A (4) be kez dés ha tá lya a vak ve ze tő eb tar tá sá ra nem
vo nat ko zik.

12. §. Az eb te nyész té sé hez az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat (to váb bi ak ban: ÁNTSZ), a Ma -
gyar Eb te nyész tők Or szá gos Egye sü le té nek, il let ve az Ál -
lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len őr ző Ál lo más
hoz zá já ru lá sa is szük sé ges.  

13. §.  (1) Amennyi ben a szom szé dos in gat la nok, la ká -
sok, ok ta tá si, kul tu rá lis, egész ség ügyi, il let ve a  szo ci á lis
in téz mény kö ze lé ben tar tott eb a csen det tar tó san há bo -
rít ja, és ez zel az érin tett in gat lan tu laj do no sát, hasz ná ló -
ját, vagy az in téz mény mű kö dé sét za var ja, úgy a jegy ző
el ren del he ti, hogy az ál lat tar tó az ebet úgy he lyez ze el,
hogy az, leg alább 15 mé ter vé dő tá vol ság ra ke rül jön az
adott épít mény től. 
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vé dő tá vol sá got, a pa na szos
in gat la nán lé vő épít mény, - az eb tar tá si he lyé hez - leg kö -
ze lebb eső nyí lás zá ró já tól kell mér ni.

(1) Amennyi ben az ál lat tar tó az (1) és (2) be kez dés alap -
ján elő írt vé dő tá vol sá got nem tart ja be, vagy az in gat lan
adott sá gai foly tán az nem tart ha tó be, és a csend tar tós
há bo rí tá sa to vább ra is fenn áll, úgy a jegy ző az eb tar tá sát
meg tilt hat ja az adott in gat la non.

(4) Amennyi ben az eb tar tá sát a jegy ző meg tilt ja, úgy az
ál lat el szál lí tá sá ról és el he lye zé sé ről az ál lat tar tó kö te les
gon dos kod ni. Ha ezt nem te szi meg, ak kor az ál la tot a
Pol gár mes te ri Hi va tal az ál lat tar tó költ sé gé re el szál lít ja. 

14. §.  (1) 18 éven alu li sze mély, tá ma dó ter mé sze tű vagy
egyéb ként ha ra pós ebet nem fel ügyel het.

(2) Ebet sza ba don fut tat ni az If jú sá gi park ban sza bad, ki -
vé ve a kö zös sé gi ren dez vé nyek idő pont ját (má jus 1.,Fa -
lu nap, stb.). A tá ma dó ter mé sze tű vagy egyéb ként
ha ra pós eb száj ko sa rát a ku tya fut ta tó he lyen, he lye ken
sem sza bad el tá vo lí ta ni.

*1 (3) Ha tá lyon kí vül he lyez ve

*2 (4) Ha tá lyon kí vül he lyez ve 

15. §. (1) Ha az ál lat tar tó nem kí ván ja az ál la tot to vább tar -
ta ni, kö te les an nak meg fe le lő el he lye zé sé ről (el adás,
aján dé ko zás, stb.) gon dos kod ni. 

(2) Az ál lat tar tó a tu laj do ná ban, tar tá sá ban lé vő 3 hó na -
pos ebet, va la mint a vál to zá so kat kö te le sek be je len te ni a
Pol gár mes te ri Hi va tal hoz, az ebnyilvántartás ak tu a li zá lá -
sa mi att. 

(3) A nagy köz ség te rü le tén ta lált gaz dát lan, kó bor, il let ve
a köz te rü le ten, sza ba don en ge dett eb - vak ve ze tő ki vé te -
lé vel - be fo gá sa és el szál lí tá sa Fegy ver nek Nagy köz ség
Pol gár mes te ri Hi va tal fel ada ta. 

(4) A be fo gott ebet tu laj do no sa a tar tá si költ sé gek meg té -
rí té se mel lett 14 na pon be lül ki vált hat ja.

(5) A be fo gott és 14 nap után ki nem vál tott ebek kel az ön -
kor mány zat sza ba don ren del ke zik. 

III. fe je zet

Trá gya- és trá gya lé tá ro lá sa

16. §. (1) Az in gat lan tu laj do no sá nak, hasz ná ló já nak, biz -
to sí ta ni kell, hogy a szenny víz (trá gya lé) szom szé dos in -
gat lan ra, köz te rü let re ne foly has son át és a sa ját tel ket se
szennyez ze.

(2)  Az ál lat tar tó a trá gya tá ro lót min den év ok tó ber 31-ig
kö te les ki ürí te ni.

(3) Trá gya és trá gya lé tá ro lá sa a köz egész ség ügyi, kör -
nye zet vé del mi, ál lat egész ség ügyi és épí tés ügyi elő írá -
sok nak meg fe le lő en tör tén het, a ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott vé dő tá vol sá gok be tar tá sá -
val.

(4) Trá gya lé, híg trá gya, bél sár ral szennye zett pa do zat -
mo só víz szenny víz tisz tí tó te lep re, ill. le ürí tő hely re tör té -
nő el szál lí tá sa ti los!  

17. §.  A bel te rü le ti és kül te rü le ti ál lat tar tás so rán ke let ke -
ző trá gyá ból me ző gaz da sá gi táb lán, ide ig le nes trá gya -
kaz lat, trá gya szar vast bel te rü le ti la kó épü let től 500,
kül te rü le ti szom szé dos la kó épü let től (ta nyá tól) 200 mé -
ter re sza bad csak ki ala kí ta ni. En nél ki sebb tá vol ság csak
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás sal en ge dé lyez he tő.

IV. fe je zet

Ál la ti hul la dé kok ár tal mat la ní tá sa

18. §.  (1) Fegy ver nek Nagy köz ség te rü le tén ke let ke zett
ál la ti hul la dé kok ár tal mat lan ná té te lé ről - a fegyverneki
0242/5. hrsz-ú he lyen lé vő, Bé ke úti sze mét le ra kó te le pen 

el he lye zett ál lat hul la dék gyűj tő kon té ner ben va ló
el he lye zé sé ről - az ál la ti hul la dék tu laj do no sa, il le tő leg ha
a tu laj do nos is me ret len, Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár -
mes te ri Hi va ta la gon dos ko dik. 

(2) Az ál la ti hul la dék tu laj do no sa az ál la ti hul la dék (2) be -
kez dés sze rin ti el he lye zé se előtt a Pol gár mes te ri Hi va tal
pénz tá rá ba a ren de let 3. sz. mel lék le té ben meg ha tá ro zott 
dí jat kö te les be fi zet ni. 

Az ál la ti hul la dék tu laj do no sá nak a be fi ze tést iga zo ló bi -
zony la tot vagy a hul la dék el he lye zé se kor, vagy a hul la dék 
el he lye zé sét kö ve tő el ső mun ka na pon  be kell mu tat nia a
gyep mes ter nek. 

*2 

A 3. sz. mel lék let ben meg ha tá ro zott dí jat nem kell meg fi -
zet ni az ál lat tu laj do no sá nak a 200 kg/db fe lett el he lye zett
szar vas mar ha, ló, sza már, ösz vér, ser tés után.

(3) Az ál la ti hul la dék sú lyá nak meg ha tá ro zá sa ön be val lá -
sos mód szer rel tör té nik, de a tény le ges súlyt a gyep mes -
ter hi te les mé rő esz köz zel el len őriz he ti. Amennyi ben az
el len őr zés kor az ál la ti hul la dék be val lott és tény le ges tö -
me ge kö zött 10 %-nál na gyobb kü lönb ség van, úgy a kü -
lön bö zet után is meg kell fi zet ni a tu laj do nos nak a 3. sz.
mel lék let ben meg ha tá ro zott dí jat. 

V. fe je zet

El já rá si, vég re haj tá si sza bá lyok, sza bály sér té si el já rás

19. §.  (1) Ál lat tar tás jog erős ha tá ro zat tal tör té nő el til tá sa
ese tén - vég re haj tás út ján - az ál lat el szál lít ha tó, il let ve
szük ség ese tén kény szer ér té ke sí té se is el ren del he tő. A
fel me rü lő költ sé gek az ál lat tar tót ter he lik.  

(2) Sza bály sér tést kö vet el, és 30.000.- fo rin tig ter je dő
pénz bí rá ság gal sújt ha tó az, aki a ren de let

a.) 3. §-ában, 

b.) 5. §. (1-6) be kez dé se i ben,

c.) 6. §. (1-2) be kez dé se i ben,

d.) 7. §-ában, 

e.) 8. §-ában, 

f.) 9. §-ában,

g.) 10. §-ában

h.) 11. §. (1)-(4) be kez dé sé ben,

i.) 14. §-ában,

j.) 15. §. (1)-(2) be kez dé sé ben,

k.) 16. §. (1-3) be kez dé se i ben, 

l.) 17. §-ában,

m.) 18. §. (1)-(2) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg -
sze gi.

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

19/A. §. (1) Az e ren de let el té rő ren del ke zé se hi á nyá ban,
az e ren de let sze rin ti el já rás ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004.
évi CXL. Tv. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ben sza bá lyo zott ügyek elekt ro ni kus
úton nem in téz he tő ek.

VI. fe je zet

Ve gyes és zá ró ren del ke zé sek

20. §. (1) E ren de let 2004. szep tem ber 1-én lép ha tály ba
és ez zel egyi de jű leg a te le pü lés kör nye zet vé del mé ről
szó ló több ször mó do sí tott 1987. Évi 2. szá mú ta nács ren -
de let III. fe je ze té nek 12-20. §-a ha tá lyát vesz ti. 

Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről
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(2) E ren de let sza bá lya it a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat -
ban lé vő ügyek ben is al kal maz ni kell.
*2 (3) A ren de let ha tály ba lé pé se nap ján fenn ál ló - ko ráb -
ban jog sze rű en ki ala kí tott, de je len le gi ren de let tel el len té -
tes ál lat lét szá mot, il let ve az ál lat tar tá si melléképít-
ményeket (trá gya- és trá gya lé tá ro ló kat), va la mint azok
vé dő tá vol sá ga it, e ren de let és 2. szá mú mel lék le te alap -
ján kell ki ala kí ta ni, a ren de let ha tály ba lé pé sé től szá mí tott 
5 éven be lül.

-Huber Fe renc- -Buzás Istvánné -
pol gár mes ter jegy ző

*1 A 35/2005.(IX.30.) ren de let tel mód.szö veg (ha tály ba lé -
pé se: 2005.nov.1.)
*2 A 17/2007.(IX.28.) ren de let tel mód.szö veg (ha tá lyos
2007.IX.28-tól, ki vé ve a 18. §. (2) bek. mó do sí tá sát, amit
2008.ja nu ár 1-től kell al kal maz ni.)

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

az ál la tok tar tá sá ról és az ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé -
ről szó ló 21/2004.( V.28.) sz. önk. ren de let hez

Az ál lat tar tá si öve ze tek meg ha tá ro zá sa
I. je lű ál lat tar tá si öve zet

1.) HÉSZ. sze rin ti Kisvárosias (KL1) la kó te rü let öve ze te:
el sőd le ge sen la kó épü le tek el he lye zé sé re szol gál. 
2.) HÉSZ. sze rint Gaz da sá gi (Ke res ke del mi, Szol gál ta tó,
KG) te rü let öve ze te: nem je len tős za va ró ha tá sú gaz da -
sá gi te vé keny sé gi cé lú épü le tek el he lye zé sé re szol gál. 
3.) HÉSZ. sze rint Gaz da sá gi (Ipa ri, IG1) te rü let öve ze te:
gaz da sá gi cé lú ipa ri épít mé nyek el he lye zé sé re szol gál,
ame lyek más be épí tés re szánt te rü le ten nem he lyez he tők 
el. 
4.) HÉSZ. sze rint Kü lön le ges (KÜ-KÜT) te rü let öve ze te:
az el he lye zen dő épü le tek kü lön le ges sé gük mi att el tér nek
a HÉSZ. 5. §. - 7. §.-ok sze rin ti te rü le tek től.
5.) HÉSZ. sze rint Köz le ke dé si És Köz mű te rü let (KK) öve -
ze te: or szá gos és a he lyi köz utak, a ke rék pár utak, a gép -
jár mű vá ra ko zó he lyek (par ko lók) - a köz te rü let nek nem
mi nő sü lők ki vé te lé vel -, jár dák, és gya log utak, mind ezek
cso mó pont jai, víz el ve ze té si rend sze re és kör nye zet vé -
del mi lé te sít mé nyei, köz for gal mi vas utak, ví zi és lé gi köz -
le ke dés, to váb bá a köz mű vek és hír köz lé si épít mé nyek
el he lye zé sé re szol gál. 

II. je lű ál lat tar tá si öve zet
HÉSZ. sze rint Kisvárosias (KL2) la kó te rü let öve ze te: el -
sőd le ge sen la kó épü le tek el he lye zé sé re szol gál. 

III. je lű ál lat tar tá si öve zet
HÉSZ. sze rint Te le pü lés köz pont Ve gyes (TV) te rü let öve -
ze te: la kó és ke res ke del mi, szol gál ta tó gaz da sá gi épü le -
tek ve gye sen tör té nő el he lye zé sé re szol gál.

IV. je lű ál lat tar tá si öve zet
HÉSZ. sze rint Kertvárosias (KEL) la kó te rü let öve ze te:
kertvárosias - vi szony lag za var ta lan - élet vi telt biz to sí tó
la kó te rü let, 6,00 m épü let ma gas sá got meg nem ha la dó
la kó épü le tek el he lye zé sé re szol gál.

V. je lű ál lat tar tá si öve zet
HÉSZ. Sze rint Fa lu si as (FL) la kó te rü let öve ze te: leg fel -
jebb 4,5 m-es épü let ma gas sá got meg nem ha la dó la kó -
épü le tek, me ző- és az er dő gaz da sá gi épít mé nyek,
to váb bá  he lyi la kos sá got szol gá ló, nem za va ró ha tá sú
ke res ke del mi, szol gál ta tó és kéz mű ipa ri épít mé nyek el -
he lye zé sé re szol gál. 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
az ál la tok tar tá sá ról és az ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé -

ről szó ló 21/2004.(V.28) sz. önk. ren de let hez

A.) A tart ha tó ál lat lét szám, va la mint ha szon ál lat tar tást
szol gá ló épít mé nyek, mel lék épít mé nyek (trá gya- és trá -
gya lé tá ro lók) el he lye zé sé nél al kal ma zan dó vé dő tá vol sá -
gok meg ha tá ro zá sa la kó- és egyéb em be ri tar tóz ko dás ra
szol gá ló épít mé nyek től, a te le pü lés bel te rü le tén.
I. je lű ál lat tar tá si öve zet:
Eb ben az öve zet ben ha szon ál lat tar tá sa ti los!
II. je lű ál lat tar tá si öve zet:

Vé dő tá vol sá gok

Ál lat tar tó épít mé nyek
(is tál lók, ólak, stb.) ese té ben

Mel lék épít mé nyek
(trá gya- és 

trá gya lé tá ro lók)
es té benKis ál lat Kö ze pes és egyéb

ál lat

4 m 8 m 10 m

III. je lű ál lat tar tá si öve zet:

Vé dő tá vol sá gok

Ál lat tar tó épít mé nyek
(is tál lók, ólak, stb.) ese té ben

Mel lék épít mé -
nyek (trá gya- és 
trá gya lé tá ro lók)

es té benKis ál lat Kö ze pes állat Nagy ál lat és
egyéb álllat

6 m 8 m 10 m 15 m

IV. je lű ál lat tar tá si öve zet:

Tart ha tó állatlétszám

Védőtávolságok

Ál lat tar tó épít -
mé nyek (is tál -
lók, ólak, stb.)

esetében

Mel lék épít mé -
nyek (trá gya- és 
trá gya lé tá ro lók)

esetében

Kisállat

1-10 db -

10-25 db 4 m

25-100 db 6 m

Kö ze pes állat

5 db-ig 8 m 15 m

5-15 db 10 m 18 m

15-25 db
Kü lön

en ge déllyel!

Kü lön
en ge déllyel!

Kü lön
en ge déllyel!

Nagy ál lat és
egyéb állat

2 db-ig 10 m 15 m

2-5 db 15 m 18 m

5-15 db
Kü lön

engedéllyel!

Kü lön
en ge déllyel!

Kü lön
en ge déllyel!

V. je lű ál lat tar tá si öve zet:

Tart ha tó állatlétszám

Védőtávolságok

Ál lat tar tó épít -
mé nyek (is tál -
lók, ólak, stb.)

esetében

Mel lék épít mé -
nyek (trá gya- és 
trá gya lé tá ro lók)

esetében

Kisállat

1-100 db - -

100-500 db 4 m 15 m

500-2000 db Kü lön
en ge déllyel!

Kü lön
en ge déllyel!

Kö ze pes állat

15 db-ig 10 m 18 m

15-100 db 18 m 25 m

100-200 db Kü lön
en ge déllyel!

Kü lön
en ge déllyel!

Nagy ál lat és
egyéb állat

5 db-ig 15 m 18 m

5-25 db 18 m 25 m

25-50 db Kü lön
en ge déllyel!

Kü lön
en ge déllyel!

B.) A bel te rü le ti ha szon ál lat tar tást szol gá ló épít mé nyek,
mel lék épít mé nyek (trá gya- és  trá gya lé tá ro ló)el he lye zé -
sé nél al kal ma zan dó vé dő tá vol sá gok meg ha tá ro zá sa,
ásott-, fúrt  kút tól, víz ve ze ték től, víz ve ze té ki ker ti csap tól.
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A Nem ze ti Inf rast ruk tú ra Fej lesz té si Zárt kö rű en Mű kö dő
Rész vény tár sa ság az aláb bi tá jé koz ta tást ad ta a 4. sz. fő -
út Szapárfalu el ke rü lő (125+659-130+325 km sz.) sza ka -
szá nak épí té si ter ve i ről:
„A most be fe je ző dött négynyomúsításhoz kap cso lód va
2x1 sá von, dél ről ke rü li el a te le pü lést. Az en ge dély ter vek 
alap ján fo lyik az en ge dé lye zé si el já rás, ké szül nek a te rü -
let igény be vé te li ter vek. Ez alap ján 2008-ban meg tör té nik 
az ide gen te rü le tek meg vá sár lá sa, majd a ré gé sze ti fel tá -
rás (7 le lő hely ta lál ha tó a nyom vo na lon). Az épí té si en ge -
dély ki adá sa után 2008-ban el ké szí tett jük a ki vi te li
ter ve ket. Az épí tés meg kez dé se 2009. év ele jé re van üte -
mez ve.”

-Polgármesteri Hi va tal-

Szapári elkerülő

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

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat a te rü le tén ál -
lan dó la kó hellyel ren del ke ző, hát rá nyos hely ze tű, rossz
anya gi kö rül mé nyek kö zött élő, fel ső ok ta tá si in téz mény -
ben nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat meg kez de ni kí vá -
nó/foly ta tó hall ga tók szá má ra ösz tön dí jat nyújt a
költ ség ve té si ren de let ben biz to sí tott ke ret összeg ere jé ig
és a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel.
A pá lyá zat ki írá sá ra 2007. ok tó ber 1. nap ján ke rül sor.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2007. ok tó ber 31.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel tét ele i ről bő vebb fel vi lá go sí -
tást kap hat nak a Pol gár mes te ri Hi va tal 4-es szá mú iro dá -
já ban és a pá lyá zat hoz szük sé ges nyom tat vá nyok is itt
igé nyel he tők.

-Polgármesteri Hi va tal-

Bursa Hungarica

1.) Nagy- és kö ze pes ál lat is tál ló ja, ól ja, ki fu tó ja ásott és
fúrt kút tól 10 m, kis ha szon ál lat ok ket re ce, ól ja, ki fu tó ja
ásott és fúrt kút tól 5 m tá vol ság ra.

2.) Kö ze pes és nagy ál la tok tar tá sá hoz szük sé ges trá -
gya-, és trá gya lé tá ro ló ásott kút tól 15 m, fúrt kút tól 10 m,
víz ve ze ték től 4 m, víz ve ze té ki ker ti csap tól 6 m tá vol ság -
ra he lyez he tő el. 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

az ál la tok tar tá sá ról és az ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé -
ről szó ló 21/2004.(V.28.) önk. ren de let hez

Ál la ti hul la dék el he lye zé si dí ja:

Megnevezés Díj té tel (Ft./kg)

1. Ál la ti hulla 62.-

2. Vá gás ból ke let ke ző mel lék ter -
mék (pl.: bél, csont, stb.) 62.-

-Képviselő-testület-

Az állattartásról és az állati
hulladékok elhelyezéséről

A kö zel gő Ha lot tak Nap ja kap csán fel hív juk a fi gyel met
ar ra, hogy eb ben az év ben is le jár sok sír hely ki vál tá si
ide je.

Ab ban az eset ben, ha a hoz zá tar to zók sze ret nék a sírt
fenn tar ta ni a Pol gár mes te ri Hi va tal Va gyon gaz dál ko dá si
Cso port já nál vált hat ják új ra.

-Polgármesteri Hi va tal-

Le járt sír he lyek új ra vál tá sa

Az au gusz tus 30-i ülé sen el hang zott in ter pel lá ci ók ra a
Ma gyar Köz út Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Igaz ga tó -

sá ga írás ban a kö vet ke ző ket vá la szol ta: 

„A 4. sz. fő út át ke lé si sza ka szán a bur ko lat ál la po tát igaz -
ga tó sá gunk is fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az út el -
len őr zé sek so rán. A ren del ke zé sünk re ál ló anya gi
le he tő sé gek függ vé nyé ben a ká tyú zá si mun kák el vég zé -
sé hez ké szít jük fel az út há ló za tun kat a té li idő szak ra.

A 4. sz. fő út 2x2 sá vos sza ka szán a tö rök szent mik ló si
cso mó pont ban a jel ző táb lák el he lye zé sét el len őriz zük.

A me ző gaz da sá gi von ta tók köz le ke dé sé nek kér dé sét
már több al ka lom mal egyez tet tük, je len leg a Köz le ke dé si
Ha tó ság is részt vesz a vizs gá la tá ban.”

A szep tem ber 27-i kép vi se lő tes tü le ti ülé sen a la ko sok
ne vé ben el hang zott in ter pel lá ci ók:

1. A kép vi se lők már nem elő ször je lez ték: egy re el ter jed -
tebb, hogy a köz te rü le ten, út tes ten fut bal loz nak a gye re -
kek, fi a ta lok, ve szé lyez tet ve sa ját ma gu kat és a jár mű
köz le ke dést is. Ezt kü lö nö sen a Dó zsa Gy., Tán csics,
Dam ja nich uta kon ta pasz tal ták.

2. A Hárs fa úti ját szó te ret nem csak (sőt egy re in kább
nem) a 14 éven alu li gye re kek hasz nál ják, az ott lé vő esz -
kö zö ket, já té ko kat ron gál ják, ki szo rít ják azo kat a gye re -
ke ket, akik nek va ló já ban ké szült a ját szó tér. 

E két be je len tés ről ér te sí tet tük a rend őr sé get és kér tük,
hogy gyak rab ban tart sa nak el len őr zést.

3. Az utób bi né hány hó nap ban na pon ta több ször is elő -
for dul  né hány per ces, má sod per ces áram ki ma ra dás,

ami az elekt ro mos ké szü -
lé ke ket - el ső sor ban a
szá mí tó gé pe ket - ron gál -
hat ja. A la kók jo go san
igény lik, hogy pén zü kért
meg fe le lő szol gál ta tást
kap ja nak. 

Meg ke res tük az áram szol -
gál ta tót és kér tük a hi ba ki -
vizs gá lá sát.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Képviselői interpellációk
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Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos
Éle té ért Ala pít vány ré szé re a 2006. évi sze mé lyi jö ve de -
lem adó 1 %-ából 91.991.- Ft ér ke zett, me lyet a Vö rös ke -
reszt tá mo ga tá sá ra és az óvo dás gyer me kek úszás
ok ta tá sá nak tá mo ga tá sá ra hasz nált fel az ala pít vány.
Fegy ver nek Biz ton sá gos és Egészséges Környezetéért
Ala pít vány szám lá já ra a 2006. évi sze mé lyi jö ve de lem -
adó 1 %-ából 79.215.- Ft ér ke zett, amit fény má so ló és
nyom ta tó vá sár lá sá ra hasz nált fel az ala pít vány. 
Fegy ver nek Mű velt Ifjúságáért Ala pít vány  szám lá já ra a
2006. évi sze mé lyi jö ve de lem adó 1 %-ából 195.253.- Ft.
ér ke zett, mely össze get a fel ső fo kú ok ta tá si in téz mé -
nyek ben ta nu lók tá mo ga tá sá ra hasz nált fel az ala pít -
vány.
A Szü lők, Ne ve lők Együtt Fegy ver nek Ta nu ló If jú sá gá ért
Ala pít vány szám lá já ra 2006-ban a sze mé lyi jö ve de lem -
adó 1 %-ából 396.213.- Ft. fel aján lás ér ke zett. Az adó ból
be folyt össze get sport szer vá sár lás ra, ki rán du lá sok szer -
ve zé sé re, is ko lai könyv tár fej lesz té sé re hasz nál ta  fel az
ala pít vány.
Kö szön jük a fel aján lók nak.

-Szerkesztőség-

1% felhasználásáról

Fegy ver nek
Ár vács ka út 10. sz.

alat ti 
ház el adó.

Tel.:
06-30/253-1088



Fegy ver nek, Ör mé nyes, Tiszabő, Kuncsorba, Surjány,
Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Ken gyel te rü le té ről 7 ön kor -
mány zat, 17 vál lal ko zás és 13 ci vil, össze sen 37 szer ve -
zet össze fo gá sá val meg ala kult a Ti sza-men ti LEADER
He lyi Kö zös ség, melynek tag jai a szer ve zet kép vi se le té -
vel meg bíz tak. Az ön te vé keny fa lu fej lesz tő kö zös ség fel -
ada ta a he lyi fej lesz té si stra té gia ki dol go zá sa,
kör nye ze tünk, tér sé günk jö vő be ni fej lő dé si irá nya i nak
meg ha tá ro zá sa. Az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si
Prog ram III. és IV. in téz ke dés cso port ja i ban elkülönített
források felhasználásának - e tervek mentén történő - ko -
or di ná lá sa. 

A He lyi Kö zös ség 2007. ok tó ber 3-án Fegyverneken el fo -
gad ta a Stra té gi ai váz la tot, mely nek fej lesz té si irá nya it a
1698/2005 EK Ren de let sza bá lyoz za. A cé lok a gaz da -
ság át ala kí tá sa (di ver zi fi ká lá sa), mik ro-vál lal ko zá sok lét -
re ho zá sa, fej lesz té se, tu risz ti kai te vé keny sé gek
ösz tön zé se, gaz da ság és vi dé ki la kos ság szá má ra nyúj -
tott alap szol gál ta tá sok, fal vak megújításának fejlesztése, 
a vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése.

Az el ké szült váz lat men tén, tár sa dal mi egyez te té sek so -
rán kell ki ala kí ta ni a rész le tes fej lesz té si ter vet, meg ha tá -
roz ni a jö vő beni irá nyo kat. Az el ké szült és el fo ga dott
do ku men tum alap ján a Ti sza-men ti LEADER He lyi Kö -
zös ség, pá lyá za ti fel hí vá sok meg hir de té sé vel vá laszt ja ki 
a le fe dett te rü let helyi szereplői közül a támogatásra
alkalmas ötleteket.

A cso port mű kö dé sé ről fo lya ma tos tá jé koz ta tást nyúj tunk 
a Hír mon dó ha sáb ja in és a Köz ség hon lap ján
(www.fegyvernek.hu). 

-Huber Fe renc-
-pol gár mes ter-

Tisza-menti LEADER
Helyi Közösség Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy az ön kor mány -

za ti adó ha tó ság a gép jár mű vek adóz ta tá sát a köz pon ti
nyil ván tar tás alap ján ál la pít ja meg, így kér jük Önö ket,
hogy a gép jár mű-tu laj do nos sze mé lyé ben be kö vet ke zett
vál to zás ese tén a tu laj don vál to zás sal érin tett fe lek a vál -
to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül je lent sék a Tö rök szent -
mik ló si Ok mány iro da fe lé. 

Amennyi ben Ön gép jár mű vét ér té ke sí ti, az er ről szó ló
adás-vé te li szer ző dés fény má so la tát sze mé lye sen vagy
aján lott le vél ben jut tas sa el a Tö rök szent mik ló si Ok -
mány iro dá ba. (5200 Törökszentmiklós, Kos suth út
135/a.) Ab ban az est ben, ha nem a gép jár mű tu laj do no sa 
jár el a ha tó ság nál, ak kor meg ha tal ma zás szük sé ges az
in téz ke dő sze mély ré szé re. 

To váb bá tá jé koz tat juk a la ko so kat, hogy Fegy ver nek Ön -
kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te 2008. ja nu ár 01. nap já tól
a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak éves össze gét 
5.000,- Ft-ról 7.000,- Ft-ra mó do sít ja. 

To vább ra is ál lunk szí ves ren del ke zé sük re a he lyi adók -
kal, me ző őri já ru lék kal, il let ve köz cé lú ér de kelt sé gi hoz -
zá já ru lás sal kap cso la tos ügy in té zés ük so rán.

-Adócsoport-

Tájékoztatás az adózásról

Csor ba Mik ro-tér sé gi Alap szol gál ta tá si Köz pont Igaz ga -
tó ja (5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 173.) pá lyá za -
tot hir det az in téz mény szék he lyén mű kö dő csa lád se gí tő
szol gál ta tás csa lád gon do zói ál lás he lyé re.

A be töl ten dő ál lás hely ha tá ro zott idő tar ta mú (gyer mek -
gon do zá si se gé lyen lé vő dol go zó he lyet te sí té sé re) na pi 4 
órás mun ka kör.

Pá lyá za ti fel té te lek:
• Az 1/2000 (I.7) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le té -

ben elő írt fel ső fo kú szo ci á lis alap vég zett ség (ál ta lá nos 
szo ci á lis mun kás, szociálpedagógus, szo ci á lis szer ve -
ző, pe da gó gus, gyógy pe da gó gus, vé dő nő, nép mű ve -
lő).

• A pá lyá zat be tölt he tő a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tő en
azon nal.

• A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a meg je le nés től
szá mí tott 20 nap.

• A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok:
– is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést iga zo ló dip -

lo ma má so lat,
– szak mai ön élet rajz,
– er köl csi bi zo nyít vány.

A pá lyá za tot az in téz mény igaz ga tó já hoz Barta
Józsefnéhez kell be nyúj ta ni az in téz mény szék he lyén
Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 173., ér dek lőd ni az (56)
556-025 te le fon szá mon le het.

-Csorba M.-térségi A. Köz pont-

Pályázat

Az in téz mény min den hó nap ban ér de kes, és szín vo na las 
prog ra mok kal, ren dez vé nyek kel vár ja a ma gá nyos, tár -
sa ság ra, gon dos ko dás ra vá gyó idős vagy szo ci á lis hely -
ze te és egész sé gi ál la po ta mi att rá szo rult la ko so kat. Az
idő sek klub jai nyá ron sem zá rtak be, a hét 5 nap ján 8-16
órá ig, szom ba ton 10-12 órá ig tar tot tak nyit va. Na pi egy -
sze ri me leg ebéd del, ér de kes fo lyó irat ok kal, na pi lap ok -
kal, egész ség ügyi szol gál ta tá sok kal (vér nyo más-,
vér cu kor mé rés, gyógy szer íra tás) vár ják az er re rá szo ru -
ló kat. Ki emel ke dő prog ram ja ink vol tak a nyá ri stran do lá -
sok Cserkeszőlő, Ceg léd gyógy für dő i ben. Ven dé gül
lát tuk a kunmadarasi Gon do zá si Köz pont idő se it, kö zö -
sen ke res tük föl a Kál vá ria-dom bot a gyógy ul ni vá gyók -
kal. Akik nek or to pé di ai prob lé má juk van, szak or vo si
vizs gá lat ra és gyógy ci pő ké szít te tés re nyílt lehetőségük.

Ok tó ber ben az in téz mé nyi tár su lás ban mű kö dő in téz -
mény Idő sek nap ját szer ve zet Fegyverneken, Ör mé nye -
sen és Kuncsorbán mű kö dő idő sek klub ja i nak tag jai
ré szé re. A ren dez vé nyen je len volt mind há rom te le pü lés
pol gár mes te re és a kör jegy zői fel ada to kat el lá tó jegy ző -
asszony. A pol gár mes te rek kö szön tői után a Szapári
nép dal kör adott szín vo na las mű sort, majd az idő sek mu -
tat koz tak be ver sek kel, ének szá mok kal, je le net tel.
Szerémi Ni ko let ta a te le pü lé sen élő, há rom gyer me kes fi -
a tal anya sa ját ver se i vel kö szön töt te az idő se ket. A fi nom
és a bő sé ges ebé det a Gyer mek élel me zé si kony ha dol -
go zói főz ték. Az üdí tő ket és az ás vány vi zet az ÁFÉSZ
aján dé koz ta az ün nep lők nek. A sü te ményt a Gyöngy vi -
rág Cuk rász da ad ta ked vez mé nye sen. Az idő se ket a Pol -
gár mes te ri Hi va tal au tó ja szál lí tot ta a Mű ve lő dé si Ház ba.
A dél után az ön fe ledt szó ra ko zá sé, mu la to zá sé volt. A
ren dez vény fő pont ja a tom bo la hú zás volt, me lyen sok ér -
té kes nye re mény ta lált gaz dá ra. Kö szön jük min den érin -
tett nek és Mű ve lő dé si Ház dol go zó i nak, akik sze re pel tek
és hoz zá já rul tak az Idő sek Napjának megrendezéséhez.

-Barta Józsefné-
-igazgató-

Az Idő sek Klub ja i nak
ren dez vé nyei
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Las san 20 éve, hogy
Fegyverneken meg szűnt a
je len le gi könyv tár he lyén
mű kö dött böl cső de. Az ak ko -
ri 40 fé rő he lyet mind össze -
sen 1989-ben már csak 7-8
kis gyer mek vet te igény be.

Rész ben a rossz ki hasz nált -
ság, más részt a meg vál to -

zott tár sa dal mi össze te vők (mun ka he lyek meg szű né se,
Gyed-Gyes vál to zá sai) és nem utol só sor ban a rend kí vül
ma gas üze mel te té si költ ség kész tet ték az ak ko ri köz ség -
ve ze tő ket ar ra, hogy a Böl cső de be zá rá sa mel lett dönt se -
nek.

Szá mot te vő igény egé szen nap ja in kig nem iga zán je lent -
ke zett a csa lá dok ré szé ről er re az el lá tá si for má ra.

Az el múlt 1-2 év ben azon ban egy re töb ben je lez ték az
óvo dai be íra tá sok al kal má val, a köz sé gi ve ze tők fo ga dó -
órá in ezen irá nyú ké ré se i ket- mi sze rint Nagy köz sé günk
Ön kor mány za ta biz to sít son leg alább egy cso port nyi fé rő -
hely re le he tő sé get a böl cső dés ko rú gyer me kek szá má ra.

Meg vizs gál ta az Ön kor mány zat an nak a le he tő sé gét,
hogy je len tő sebb be ru há zás nél kül ho gyan le het ne ezt a
fel ada tot meg ol da ni.

Kör nye ző te le pü lé se ken gyűj töt tünk ta pasz ta la to kat önál -
ló an mű kö dő böl cső dék ről, óvo dai in téz mény be in teg rált
böl cső dei cso port ról.

Va la mennyi le he tő sé get fi gye lem be vé ve dön tött úgy
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü -
le te, hogy az óvo dai in téz mény ke re te in be lül egy böl cső -
dei cso port in dí tá sá hoz vál lal kö te le zett sé get.

Ez a böl cső dei cso port az Új te le pi Óvo da egyik épü let ré -
szé ben mű kö dik ter ve ink sze rint, 2008. ja nu ár 1-től  10,
max. 12 fő vel.

Je len leg a be ren de zé sek meg vá sár lá sa meg tör tént, a
szak ha tó sá gi en ge dé lyek meg ké ré se van fo lya mat ban.

Sze ret ném tá jé koz tat ni az ér dek lő dő szü lő ket, hogy a böl -
cső dei cso port ba tör té nő hi va ta los be irat ko zást 2007. no -
vem ber 1-től meg kezd jük.

Be írat ha tó kor osz tály : 20 he tes kor tól – 3 éves ko rig.

Azo kat a kis gye re ke ket tud juk fo gad ni, ahol a szü lők dol -
goz nak és ezt a mun ka hely ről ho zott mun kál ta tói iga zo -
lás sal is alá tá maszt ják.

Az  óvo dai  nyit va  tar tás sal  meg egye ző en  ter vez zük  a
böl cső dei nyit va tar tást :   mely    6,30 - 17,30-ig üze mel ne.

A be irat ko zás hoz szük ség lesz a gyer mek:
• ada ta it tar tal ma zó ok irat ok ra
• TAJ-kártyájára
• ol tá si köny vé re és az 
• egyik szü lő sze mé lyi iga zol vá nyá ra.

A gyer me kek el lá tá sá ról fel ső fo kú szak irá nyú vég zett ség -
gel ren del ke ző gon do zó nők gon dos kod nak majd.

Bí zom ab ban, hogy a kö vet ke ző bölcsiről szó ló tá jé koz ta -
tóm ban már ar ról nyújt ha tunk ké pet a Tisz telt Ol va só nak
ho gyan vet ték bir to kuk ba a gye re kek a cso port szo bát, ho -
gyan si ke rült a be szok ta tás ne héz sé gén túl es nünk, mi -
lyen gond ja ink és ered mé nye ink adód tak az in dí tás sal
kap cso lat ban.

-Hillender Györgyné-
-óvodaigazgató-

Bölcsődei előkészületek

2007. szep tem ber 23 és 29 kö zött im már má so dik al ka -
lom mal le he tő sé günk volt Siegenbe utaz ni, a né met óvo -
dai ne ve lés sok ol da lú sá gát kö ze lebb ről meg is mer ni. Két
cso port ban Fegyvernekről és Törökszentmiklósról a
prog ram iránt ér dek lő dő óvónénik vet tek részt a ta nul -
mány úton.

A gon dos és pre cíz szer ve -
zés nek kö szön he tő en min -
den nap 1-1 óvo da éle té be
pil lant hat tunk be. A szer ve -
ző Günter Hansch úr elő ze -
tes vé le mé nyünk alap ján,
olyan prog ra mot szer ve zett,
hogy min den nap más prog -
ram alap ján dol go zó óvo dai
élet szer ve zé sé be pil lant -
hat tunk be. Az óvo da is ko la
elő ké szí tő sze re pét és a
gye re kek sze mé lyi sé gé nek
óvo dai fej lesz té sét ta nul má -
nyoz tuk. Dél előt tön ként ak -
tív ré sze sei le het tünk
egy-egy óvo dai cso port éle -
té nek, a Waldorf óvo dá ba,
Montessory óvo da ház ba. Hos pi tál hat tunk az AWO
integratív és al ter na tív súly pon ti óvo dá já ba és is mét  el lá -
to gat tunk az Evan gé li kus oviba is.

A nyel vi ne héz sé gek el le né re a gye re kek kel ha mar
össze ba rát koz tunk, öröm mel fo gad tak ben nün ket. A kü -
lön bö ző óvo dák ve ze tő i vel az ott mű kö dő prog ram ról, a
he lyi óvo dai ne ve lés tar tal mi és szer ve zé si kér dé se i ről,
el ve i ről be szél get tünk.

Mód szer től és el vek től füg get le nül ki tűnt, hogy a gyer me -
kek egyé ni fej lesz té se és a po zi tí vu ma ik erő sí té se a leg -
fon to sabb ne ve lő mun ká juk ban, mely hez az
in téz mé nyek ben adot tak a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek.

Sok hasz no sít ha tó ta pasz ta lat tal gaz da god tunk az út so -
rán.

Le he tő sé günk volt még
Siegen, Hilchenback és
Marburg vá ro sok tör té nel mi
múlt já ba be pil lan ta ni, he lyi
szép sé ge it fel fe dez ni. Kü lö -
nö sen ér de kes volt szá -
munk ra Marburgban a vár,
va la mint a Szent Er zsé bet
sír ja fö lé épí tett temp lom,
amit meg cso dál hat tunk.

Az uta zás  költ sé ge it né met
pá lyá za tok és he lyi tá mo ga -
tók se gít sé gé vel csök ken te -
ni tud tuk.

Nagy örö münk re a né met
óvónénik meg hí vá sun kat el -
fo gad ták, 2008. má ju sá ban

vi szo noz hat juk sze re tet tel jes ven dég lá tá su kat.

Óvo dánk ban né hány éve já té ko san is mer ke dünk a né met 
nyelv vel és re mél jük a ba rá ti kap cso la tot még job ban erő -
sít het jük és to váb bi köl csö nös lá to ga tá sa in kon pe dig ta -
pasz ta la ta in kat gaz da gít hat juk.

-Krupa Lajosné-
-óvodapedagógus-

Ta nul mány út Siegenbe
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No vem ber 13-tól min den ked den 1700-1900-ig Ügyes Ke -
zek Klub ja in dul ké zi mun kát ked ve lő höl gyek ré szé re.

Je lent kez ni le het a Mű ve lő dé si Ház ban no vem ber 12-ig
te le fo non, sze mé lye sen vagy e-mailben.

-Tű he gyi Ju li an na-

Ügyes ke zek klub ja

Ge len csér Má ria ko sár fo nó tan fo lya mot in dít Fegy ver-
neken. Je lent kez ni le het a Mű ve lő dé si Ház ban sze mé -
lye sen, te le fo non vagy e-amilben.

-Tű he gyi Ju li an na-

Ko sár fo nó tan fo lyam

Hi va ta lo san is fel kér tek, hogy ve gyek részt a
tiszagyendai mű vé sze ti na pok ke re té ben meg ren de zen -
dő ki ál lí tá son patchwork mű ve im mel, s egy ben le he tő sé -
get kap tam ar ra is, hogy be mu tat has sam leg újabb
al ko tá sa i mat, a FOTÓ-VERSEKET.

A mű vé sze ti he tek le zá rá sa szep tem ber 29-én tör tént,
mi kor 13 óra kor a Tiszagyendán meg je lent al ko tók be mu -
tat koz hat tak, dél után együtt meg te kin tet tük egy más al ko -
tá sa it, kö tet len be szél ge tés ke re té ben ki cse rél tük
gon do la ta in kat, meg is mer het tük a má si kat.

Ezt kö ve tő en pe dig, el kez dő dött az író-ol va só ta lál ko zó,
ahol négy író-köl tő mu tat hat ta be mű ve it. Bagi Aran ka no -
vel lis ta, író, Tonigold Gá bor köl tő, Mé szá ros Il di kó köl tő, s 
jó ma gam, aki elő ször lé pett kö zön ség elé, mu tat hat tam
be fo tó-ver se i met, ami igen nagy si kert ara tott.

A hét ze nei kon cert tel ért vé get. Or vo sok ze nei szö vet sé -
gé nek tag jai lép tek fel, jazz-t, al ter na tív roc kot és mu si calt 
ad tak elő. Fan tasz ti kus si kert arat tak. Ka tar ti kus volt szá -
mom ra őket meg hall gat ni.

-Re zes Er zsé bet-

Művészeti napok Tiszagyendán
2007. ok tó ber 5-én ren dez ték meg a Jász-Nagykun-Szol -
nok me gyei ama tőr mű vé szek, al ko tók tár la tát, amely ok -
tó ber 26-ig te kint he tő meg.

Há rom al ko tás sal pá lyáz tam, egy nagy mé re tű, több száz
da rab ból – négy ze tek ből és há rom szö gek ből – össze ál lí -
tott patchwork fa li kép pel, és két, úgy ne ve zett Jég fo tó val.
Az egyik cí me „Ma dár Na pó le on ka lap ban”, a má sik cí me
„Rén szar vas”. Ezek nek a fo tók nak az az ér de kes sé ge,
hogy be fa gyott vi zet ex po nál tam, ami ben meg lát tam va -
la mi ér de kes alak za tot, vagy csak meg fo gott an nak szí -
ne, szín ké pe. 

Örül tem, hogy Fegy ver nek hír ne vét öreg bít het tem még
úgy is, hogy csak la kó ja va gyok, de már ide tar to zom. 

A ki ál lí tá son na gyon ma gas szín vo na lat kép vi selt min den 
egyes al ko tó mun ká ja, ez min den ki nek fel tűnt, egy re ma -
ga sabb ra te szik az al ko tók a mér cét.

-Re zes Er zsé bet-

Re zes Er zsé bet mind há rom mun ká ját be vá lo gat ta a ne -
ves zsű ri a tár lat ba, míg a be ér ke zett mű vek két har ma dát 
ha za küld ték. Gra tu lá lunk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Iparművészeti tárlat Martfűn

2007. szep tem ber 27-én az Or vo si Ren de lő ben 77-en je -
len tek meg vér adá si szán dék kal. Kö zü lük 63-an ad hat tak 
vért, hár man elő ször se gí tet tek má so kon.

2007. okltóber 5-én Szapárfaluban tar tot tak vér adást,
ahol a 20 ön kén tes kö zül 19-en ad hat tak vért, közülök
egy em ber volt el ső vér adó.

Kö szö net il le ti őket.
-Szerkesztőség-

Véradás
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• A Bú csú vá sár al kal má ból tar tan dó tű zi já ték idő -
pont ja: 2007. 10. 20. szom bat 20 óra.

• A Bú csú mi se idő pont ja: 2007. 10. 21. va sár nap 11 óra.
• A Bú csú vá sár idő pont ja 2007. 10. 21. va sár nap.
• Ér te sít jük a la ko so kat, hogy a 2007. ok tó ber 20.-i  és ok -

tó ber 27.-i szom ba ti mun ka nap okon a Pol gár mes te ri Hi -
va tal zár va tart.

• 155/2006. (VII.26.) Kor mány ren de let ér tel mé ben, az ál -
la mi tá mo ga tás ban ré sze sült bel víz ká ro sul tak nak 2007. 
ok tó ber 31-ig kell be nyúj ta ni uk el szá mo lá su kat a jegy ző
fe lé. Ké rem azon ká ro sul ta kat, akik még az el szá mo lá si
kö te le zett sé gük nek nem tet tek ele get, azt mi nél előbb,
de leg ké sőbb a fen ti idő pon tig te gyék meg. A bel víz kár
tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról szó ló szám lá kat a Pol gár -
mes te ri Hi va tal 5. sz. irodájában kell leadni,
ügyfélfogadási idő ben.

-Szerkesztőség-

Figyelem!

A lap zár ta kor még tá vo li nak tű nik, hogy de cem ber 15-én
16 óra kor Ad ven ti hang ver senyt tar tunk a Re for má tus
temp lom ban.

Még is most írom le, hi szen a Fegyverneki Hír mon dó kö -
vet ke ző szá ma a ren dez vény után je le nik meg min den kit
sze re tet tel vá runk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Ad ven ti hang ver seny a
Re for má tus temp lom ban



A ta va lyi si ke ren fel buz -
dul va a Zu ha tag Ze ne kar a 
Dogs Ze ne kar ral, a
Sway-el és a Krí zis sel
együtt meg ren de zi a
 II. Fegyverneki Rock-
fesz ti vált.

Aki jó bu li ban akar részt
ven ni, jöj jön. Aki kri ti zál ni,
vagy po foz kod ni, ma rad -
jon ott hon.

-Tű he gyi Ju li an na-

II. Fegyverneki Rockfesztivál
A hat éves Női Kar a Ze ne Vi lág nap ja al kal má ból részt
vett a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kó ru sok Hang ver -
se nyén, Kar ca gon.

A kó rus au gusz tus ban az örményesi Fa lu na pon, ok tó ber -
ben a Fegy ver nek Szel le me Pantheon Ta lál ko zó ján mu -
tat ko zott be.

Az ének lő höl gyek az utób bi idő ben ki sebb szám ban éne -
kel nek,mint ala ku lá suk kor, de az elő adás mi nő sé ge kár -
pó tol ja a hall ga tó kat.

Csak így to vább!!!
-Tű he gyi Ju li an na-

Női kar

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT!
HORVÁTH BÉLA szak ok ta tó

(ATI SZOLNOK)
fo lya ma to san szer vez 

sze mély gép ko csi, mo tor ve ze tõ
tan fo lya mot FEGYVERNEKEN

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

(volt tûz ol tó szer tár).

RÉSZLETFIZETÉSRE
VAN LEHETÕSÉG!

Ér dek lõd jön,
je lent kez zen!

06-30/273-3507
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Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy a kö te le ző tü dő szű -
ré sen az aláb bi meg osz lás ban je len tek meg a la ko -
sok: 
• la kos ság lét szá ma: 7200 fő
• tü dő szű rés re kö te le zet tek: 4961 fő
• tü dő szű ré sen meg je len tek: 3569 fő
• iga zolt tá vol ma ra dás: 329 fő
• 30 éves kor alat ti meg je len tek: 280 fő

Kér jük azo kat, akik a tü dő szű ré sen nem je len tek meg
és fel szó lí tást kap tak, hogy a jel zett idő pon tig fel tét le -
nül ad ják le az iga zo lá su kat!

-Polgármesteri Hi va tal-

Tűdőszűrésről



Szep tem ber ben hor gász egye sü le tünk ve tél ke dőt ren de -
zett gye rek hor gá szai ré szé re hor gász is me re tek ből. A
ren dez vény iránt nagy volt az ér dek lő dés. Az in du lók na -
gyon szé pen fel ké szül tek. A hor gász TOTO nem dön töt te
el, hogy kik is me rik leg job ban a sza bá lyo kat, holt ver seny
ala kult ki, így szó be li kér dé sek kel dön töt tük el a he lye zé -
se ket. 

1. Köpösdi Ta más
2. Pé ter Ró bert
3. Dió sze gi Ta más
Nye re mé nyük hor gász or só és hor gász bot volt. De min -
den in du ló ka pott egy kis aján dé kot (hor gász zsi nórt,
úszót ) . A ve tél ke dő meg ven dé ge lés sel és film ve tí tés sel
zá rult. Jól érez te ma gát, aki el jött és egy kel le mes él -
ménnyel lett gaz da gabb.
Az el múlt idő szak bő vel ke dett re kord lis tás ha lak ban. Két
hor gász tár sunk nak is ilyen hal akadt a hor gá ra. Pá va
Lász ló egy kö zel 20 kg-os amúrt fo gott, Ficsór Já nos pe -
dig egy 1,55 kg-os dé vér ke sze get. Mind két eset ben meg -
tör tént a hi te le sí tés, és be küld tük a MOHOSZ-hoz.
Re mél jük a Ma gyar Hor gász ban is ol vas ha tunk ró luk ha -
ma ro san. 
      Saj nos nem csak öröm te li ese mény ről szá mol ha tok
be. A te le pí tés után több hor gász tár sunk nem tar tot ta be a 

da rab kor lá to zást és
saj nos vol tak olya nok
is, akik áru sí tot ták a
ki fo gott ha lat. Már
egy pár szor fel hív -
tam a fi gyel met,
hogy tart suk be a
ha lá sza ti hasz -
no sí tó ál tal ki írt
ren det és a hor -
gász eti kát. 
Hor gász egye sü -
le tünk ok tó ber
14-én ren de zi az
őszi hor gász ver -
se nyét a 2-es

holt ágon. Az el ért
ered mé nyek ről a
Hír mon dó kö vet -
ke ző szá má ban
fo gok be szá mol -
ni. Ad dig is jó fo -
gást kí vá nok
min den hor gász -
tár sam nak.

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

Czimmer Jó zsef 1924-ben
születt és 2007 ta va szán
ment el kö zü lünk.

Le ven te ként vit ték el a há bo -
rú ba, utá na ha di fog ság ba ke -
rült, mely ről a leg ször nyűbb
em lé ke ként me sélt. Ek kor fa -
gyott meg a lá ba, mely rok -
kant sá got, ké sőbb sok-sok
fáj dal mat oko zott.

Mi u tán ha za tért hen tes ként
dol go zott Bu da pes ten.

Fegyvernekre a Hen ger ma -
lom hoz tért ha za köny ve lő nek. On nan ment a ter me lő -
szö vet ke zet be fő köny ve lő nek, me lyet több éven
ke resz tül vég zett.

1965-től nyug dí ja zá sá ig, 1984-ig szö vet ke ze ti el nök volt.
Irá nyí tá sa alatt a ter me lő szö vet ke zet szép ered mé nye -
ket ért el. Eb ben az idő szak ban több ször volt „Ki vá ló Ter -
me lő szö vet ke zet”.

A Ter me lő szö vet ke ze tek Te rü le ti Szö vet sé gé nek is az
el nö ke volt több éven ke resz tül. Mun ká ja ered mé nye ként 
meg kap ta a mun ka ér dem rend arany fo ko za tát.

Én már csak nyug dí jas ko rá ban is mer tem. A szö vet ke zet
volt tag jai ma is me sé lik em ber sé ges bá nás mód ját. Azt,
hogy gond ja i kat-ba ja i kat lel ki is me re te sen in téz te.

Nyu god jék bé ké ben.
-Tű he gyi Ju li an na-

In memorian Czimmer József

Em lé ke zés

Bor sós Fe renc 
ha lá lá nak 15. év for du ló já ra

"Vi rá got vi szünk egy né ma sír ra,
de ez zel őt már nem hoz hat juk vissza.
Tud juk, hogy nem jön, de olyan jó vár ni,
ha zud ni a szív nek, hogy ne tud jon fáj ni.
Míg köz tünk vol tál mi na gyon sze ret tünk,

hi ány zol ne künk so ha nem fe le dünk."

Sze re tő fe le sé ge, gyer me kei, uno kái és déd uno ká ja.
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2007. szep tem ber 15-én szom ba ton a Tiszabura SE
meg hí vá sá ra - az im már nyol ca dik al ka lom mal meg ren -
de zés re ke rült - „dr. Berrár Mi hály Ván dor ku pán” vett
részt a Fegy ver nek NKSE U9- es csa pa ta. A „tiszaburai
fut ball aty ja”, Tárcza Zol tán is mét ki tett ma gá ért, hi szen
kol lé gá i val, ill. az em lék tor na tá mo ga tó i val kar ölt ve, egy
rend kí vül szín vo na las és
szer ve zett tor nát si ke rült le -
bo nyo lí ta ni, a kis tér ség
után pót lásköz pont já ban. 

A ren de zők in vi tá lá sá ra igen 
il luszt ris me zőny gyűlt össze 
a Ti sza men ti te le pü lé sen,
hi szen itt vi téz ke dett több
nagy múl tú egye sü let (FTC - 
1x-es ku pa vé dő, BP. Hon -
véd - 2x-es ku pa vé dő, MTK,
REAC, Nyír egy há za - 1x-es
ku pa vé dő, DVTK, Szol no ki
MÁV) ha son ló ko rú után pót -
lás csa pa ta. A tor na to váb bi
rész ve vői: Kar cag (1x-es ku -
pa vé dő), Kecs ke mét SE,
Eger LC, Abádszalóki Gó li -
át, Jász be rény LC, Ka zinc bar ci kai LC, va la mint a ha za i -
ak. A mér kő zé sek 60x30m mé re tű pá lyán, 7+1 fő vel
ke rül tek meg ren de zés re, 12 per ces já ték idő vel. Kí ván csi -
an vár tuk a gye re ke ink sze rep lé sét, hi szen ilyen mé re tű
pá lyán, és ilyen erős sé gű el len fe lek el len még nem ját -
szot tak. 

A csa pa tok há rom, ötös cso port ba let tek be so rol va, ahol
kör mér kő zé ses rend szer ben dön töt ték el a sor ren det. Mi
a III-a je lű „ötös ben” vet tük fel a küz del met. Elő ször a
Szol no ki MÁV el len sze re pel tük, amely egy vál to za tos,
gól nél kü li ered ménnyel zá ru ló mér kő zést ho zott. Ezt kö -
ve tő en lur kó ink a DVTK el len lép tek pá lyá ra, és a tor nán
elő ször és - mint ké sőbb ki de rült - utol já ra is, meg il le tő döt -
ten és szer ve zet le nül játsz va, 3-0 arány ban alul ma rad tak. 
Iga zá ból nem a szám sze rű ered ménnyel volt a prob lé ma,
ha nem a mu ta tott já ték kal. Hál’ is ten nek a Di ós győr el le ni
rö vid zár lat nak már a nyo ma sem volt fel fe dez he tő - a cso -
port to rony ma ga san leg jobb ké pes sé gű csa pa ta - a Ka -
zinc bar ci ka el len. Rend kí vül fe gyel me zett és szer ve zett,
sok passzos já té kunk kal meg lep tük, a már több éve
együtt ké szü lő el len fe lün ket. En nek kö szön he tő en 1-1-es
dön tet lent ját szot tunk, de ami en nél sok kal fon to sabb, já -
ték ban, ab szo lút par ti ban tud tunk len ni - a ké sőbb tor na -
győ ze le mig ju tó - Barcikával. Az utol só
se lej te ző mér kő zést az NB I-es REAC után pót lás csa pa ta
el len ját szot tuk, akik sok kal jobb fi zi kum mal ren del kez tek
a Fegyis gye re kek nél, en nek el le né re ki tud tuk dom bo rí ta -
ni jobb já ték ügyes sé gün ket. Vé gül csak 1-0 arány ban
nyer tünk, de me zőny já ték ban ab szo lút fe lül múl tuk el len -
fe lün ket. 

A be gyűj tött 5 pont tal cso port-har ma di kok let tünk a hét, il -
let ve tíz pon tot gyűj tő MÁV és Ka zinc bar ci ka mö gött.  A
cso port kör után a kvin tet tek 1. és 2. he lye zett jei az 1-6., a
3. és 4. he lye zet tek (köz tük mi is) a 7-12. míg a se reg haj -
tók a 13-15. he lyek meg szer zé sé ért foly tat ták a küz del -
met. A kö vet ke ző mér kő zé sen a II. cso port 4. he lyén
vég ző Abádszalók el len mér kőz tünk, amely der bi azt volt
hi va tott el dön te ni, hogy a to váb bi ak ban a 7-9. vagy a
10-12. he lye kért vív ha tunk két újabb össze csa pást. El len -
fe lün ket ab szo lút nem is mer tük, de 1-2 perc alatt ki de rült,
hogy fia ta la ja ink sok kal elő rébb tar ta nak a - szin tén me -
gyei I. osz tá lyú fel nőtt csa pat tal ren del ke ző - Ti sza ta vi
csa pat nál. A tu dás be li kü lönb ség ez út tal az ered mény ben 
is meg mu tat ko zott, hi szen 5-0 arány ban si ke rült di a dal -

mas kod nunk. Ezt kö ve tő en az MTK - hat éves ko ruk óta
együtt ké szü lő - fo ci pa lán tá i val meccseltünk, ahol is mét
nem val lot tak szé gyent fi a ink. Az or kán ere jű szem be sze -
let és az ügyes gyer kő cök ből ál ló el len fe lünk tu dá sát si ke -
rült kom pen zál nunk, ami el ső sor ban ha tal mas
lel ke se dé sünk nek, és meg le pő en érett já té kunk nak volt

kö szön he tő. A nagy küz de -
lem ben egyik fél nek sem si -
ke rült a ka pu ba ta lál nia. A
zá ró mér kő zé sen azok kal a
ha za i ak kal ját szot tunk, akik
már kis cso por tos (!) óvo dás
ko ruk óta együtt edze nek.
El len fe lünk nek egy szer si -
ke rült a fut ball sa va bor sá ig
is el jut nia, míg a mi pró bál -
ko zá sa ink ered mény te le nül
zá rul tak (0-1), - azon ban ami 
a gye re kek ese té ben sok kal
fon to sabb - a já ték ban is mét
egyen ran gú part ner nek bi -
zo nyul tunk.

Tel je sít mé nyük kel a gye re -
kek a 9. he lyet sze rez ték

meg, de en nél na gyobb je len tő ség gel bír, hogy mind
egyé ni tel je sít mé nyek ben, mind pe dig csa pat já ték ban
olyan dol go kat mu tat tak a mér kő zés so ro za ton, amely a
jö vő szem pont já ból olyan ala pot ké pez, ami re biz ton le het 
épí te ni. Bíz zunk ben ne, hogy lel ke se dé sük és a fut ball
irán ti sze re te tük nem csak meg ma rad, ha nem még fo ko -
zó dik is…

A csa pat tag jai: Alattyáni Sán dor, Bu rai Vik tor, Engelhardt 
Ger gő, Er dős Fe renc, Fá bi án Dá ni el, Kecső Lász ló, Ko -
csis Dá vid, Mes ter Má té, Mendler Gá bor, Náhóczki Do -
nát, Ró zsa Gá bor, To kai Lász ló, Tóth Ger gő és Vízkeleti
Lász ló. 

-Náhóczki Sán dor-

Labdarúgás

A Fegy ver nek NKSE múlt já nak a leg mély re ha tóbb és leg -
hi te le sebb fel tá rá sá hoz, a kö zel és tá vol múlt ból szár ma -
zó do ku men tu mok ra (pl.: fo tók, cik kek, tör té ne tek, stb.)
len ne szük sé gem. (Az anya gok ar chi vá lá su kat kö ve tő en
- sér tet le nül - ke rül nek vissza tu laj do no sa ik hoz.) Ed dig is
ren ge teg anyag gyűlt már össze (pl.: 1925-ből szár ma zó
új ság, amely hi te le sen tar tal maz za a fegyvernekiek el ső
lab da rú gó mér kő zé sét), de még na gyon sok ho mály ba
ve sző, fel tá rat lan idő szak van. Ké rem se gít sen, hogy a
te le pü lés sport múlt ja nyi tott könyv le hes sen az utó kor
számára.

-Náhóczki Sán dor-

Tisz telt Sport ba rát ok!

Ma te ma ti ká ból és
ének-ze né bõl
fel ké szí tést,

kor re pe tá lást
vál la lok

ál ta lá nos- és 
kö zép is ko lás ok, 

fõ is ko lai hall ga tók
ré szé re.

Hillender Ani ta
mat.-ének ze ne
sza kos ta nár

Tel.: 06-70/220-5107

Ház el adó
Fegy ver nek Tán csics
M. út 40. sz. alatt.

Ér dek lőd ni le het
Fegy ver nek,

Gyóni Gé za út 1/c.

Tel.: 06-56/481-490
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Galántai Lelovich György em lék mi sé jé re messze föld ről
ér kez tek em lé ke zők. Gyur ka bá csi, a Ma gyar Soly mász
Szö vet ség ala pí tó ja, a Hol land ki rály nő fő soly má sza nem 
csak a Ho mo ki Nagy Isván film jei né ző i nek is me rő se, ha -
nem min den ma gyar va dász ma dár-ra jon gó nak.

Az, hogy a ma da rak kal együtt vesz nek részt a soly má -
szok az em lék mi sén, kü lön le ges sé te szi az ese ményt.

Így volt ez 2007-ben is.
-Tű he gyi Ju li an na-

Solymászmise

-Fotók: Görög Gábor-

Egy ta lál ko zó mar gó já ra

Iz ga tot tan vár tam 2007. okt. 6-át, mert meg hí vót kap tam
a fegyverneki Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le té től a
Fegy ver nek Szel le me Pantheon ta lál ko zó já ra, ame lyet
in for má ci ó im sze rint már 8-ik al ka lom mal ren dez tek meg.

Ami kor be lép tem a Műv. Ház aj ta ján, sze re tet tel és ki tű -
ző vel fo gad tak a se rény ke dő szer ve zők. Nagy sze rű öt let -
nek tar tom a ki tű zőt, ugyan is az nem csak az il le tő ne vét
mu tat ta, ha nem azon nal sze re tet tel jes kö ze le dést is
ered mé nye zett. El tün te tett év ti ze de ket, nem tűnt ide gen -
nek sen ki sem, pe dig hol vol tak már a gyer me ki fi a ta los
vo ná sok.

Szin te pont ban 10-órakor Tű he gyi Ju li an na a Műv. Ház
ve ze tő je üd vö zöl te a meg je len te ket, majd a Női Kar ní vós 
ének szá mok kal ked ves ke dett. Ezt kö ve tő en Huber Fe -
renc pol gár mes ter úr kö szön töt te a ven dé ge ket, rö vi den
szólt a nagy köz ség éle té ről.

Mi vel okt. 6-a az Ara di vér ta núk ki vég zé sé nek nap ja, egy -
per ces né ma fel ál lás sal em lé kez tek az egy be gyűl tek.

Nagy él ményt nyúj tott Doroszlai Elek grá nit dip lo más je -
len lé te, aki szám ta lan el szár ma zot tat ta ní tott fi zi ká ra,
ma te ma ti ká ra. Gaz da gí tot ta a prog ram-vá lasz tást Ko -
vács Im re fes tő mű vész tár la ta, aki fegyverneki szü le té sű.

Az el is me rés és di csé ret hang ján kell szól ni a "szel le mi"
pan the on ról, amely éke sen bi zo nyít ja, mennyi ér té kes
em ber szü le tett és élt (ma is) él ezen a te le pü lé sen.

Összeg zés kép pen ne héz sza va kat ta lál ni ar ra, hogy mi -
lyen fo kú di csé ret il les se azo kat, akik min den ener gi á ju -
kat lat ba ve tet ték, hogy so ká ig em lé ke ze tes ma rad jon ez
a nap. A jó Is ten bő sé ges ál dá sa le gyen a ju tal ma mind -
azok nak, akik ma ra dan dót kí ván tak nyúj ta ni azért, hogy
mi el szár ma zot tak so ha ne fe led jük, hogy hon nan in dul -
tunk el.

El is me rés és di csé ret azok nak, akik fel is mer ték azt, hogy
mennyi re jó do log és szük sé ges ér zel mi, lel ki ala po kon is
a kap cso lat fenn tar tá sa, ápo lá sa a ma Fegy ve rne ken
élők és az on nan el köl tö zöt tek kö zött. 

Is ten ál dá sát ké rem Fegy ver nek min den pol gá rá ra.

-Ba logh Fe renc, aki 1957-től él más hol-

Fegyvernek Szelleme Pantheon

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

Fe le lős ki adó: Buzás Istvánné, kör jegy zői fel ada to kat el lá tó jegyző

Fő szer kesz tő: Bognár No é mi

Tör de lő szer kesz tő: Fa ra gó Zsolt

2007. évi lap zár ta idő pont jai:  no vem ber 26. 12 óra.

A Szer kesz tő ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 

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

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

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

Nyom dai elő ál lí tás: Repro Stú dió Nyom da ipa ri Egyé ni Cég, 

Szol nok, Os tor út 2/a.

Meg je le nik 2.700 pél dány ban, Fegy ver nek Nagy köz ség 

köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tő Fegy ver nek Nagy köz ség

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

Új ra Fegyvernekre ke rült a
Futsal NB II gól ki rá lyi cí me.
Míg ta valy Fa ra gó Zsolt ve het -
te át a  dí jat, idén Fa ra gó At ti la
hó dí tot ta el a tró fe át. A díj áta -
dó ün nep ség re a Fák lya
SE-DEAC NB II-es futsal mér -
kő zés előtt ke rült sor. Az
MLSZ kép vi se le té ben Ki rály
Gá bor, míg Törökszentmiklós
kép vi se le té ben a vá ros pol -
gár mes ter asszo nya kö szön -
töt te a dí ja zot tat. Fa ra gó At ti la
az el múlt idény ben 44-szer ta -
lált az el len fe lek há ló já ba. 
Gra tu lá lunk si ke ré hez.

-Polgár Ist ván-

Gólkirály az NB II-ben
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