
Kö szönt jük az idõseket

A leg szebb mû vé szet 

A leg szebb mû vé szet tu dod mi,

De rült szív vel meg öre ged ni.

Pi hen ni, hol ten ni vágyol, 

Szó nél kül tûr ni, ha van, ki vá dol. 

Nem len ni bús, reményevesztett,

Csend ben vi sel ni el a ke resz tet, 

Irigy ség nél kül néz ni vé gig

Má sok erõs, te vé keny éltit. 

Ke zed le ten ni öl be

S hagy ni, hogy gon dod más vi sel je. 

Ahol se gí te ni tud tál ré gen,

Be val la ni nyu god tan, szé pen,

Hogy er re most már nincs erõd.

Nem vagy olyan, mint az elõtt. 

-Sík Sán dor-

                    Fegyverneki                   

  Hírmondó  
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te he lyi ren -
de le tet al ko tott ar ról, hogy a te le pü lés éle té ben vég zett
pél da ér té kû, ki ma gas ló te vé keny ség he lyi el is me ré se -
ként ki tün te tést ado má nyoz az ar ra ér de mes sze mé lyek -
nek.

A Kép vi se lõ tes tü let 2008-ban:
• Hillender Györgyné óvo da igaz ga tó nak,
• Tukarcs Istvánné ta nár nak, a Fegyverneki Hor gász

Egye sü let el nö ké nek, és
• Zakar Zoltánné ta nár nak

FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
ki tün te tést ado má nyoz.

A dí jak ün ne pé lyes át adá sá ra 2008. ok tó ber 22-én, a
kép vi se lõ tes tü let ün ne pi ülé sén ke rül sor.

A ki tün te tet tek nek szív bõl gra tu lá lunk, jó egész ség ben és 
si ke rek ben el töl tött hosszú, ak tív éle tet kí vá nunk.

A ki tün te tet tek rõl a 8. ol da lon részeletesen is ol vas hat -
nak.

-Bérczesi Má ria-

Akik re büsz kék le he tünk
A "Gu lyás fõ zés mes te re" cí mért Szol no kon ver seng nek
õszön ként. Pro fik és ama tõ rök, mun ka he lyi csa pa tok és
ba rá ti kö rök, gye re kek és
fel nõt tek egy aránt ne vez -
het nek. A Szol no kon ren -
de zett X. Gu lyás fesz-
tiválon az Or czy Is ko la
kép vi se le té ben két lel kes
csa pat ver seny zett. A reg -
ge li zord idõ el le né re 10
órá ra már a bog rá csok ban 
ro tyo gott a pusz ta pör költ
és a csül kös-pa cal. Fá ra -
do zá suk, fel ké szü lé sük
meg hoz ta az ered ményt:
ka te gó ri á juk ban egy-egy
arany érem mel tér tek ha za 
nagy öröm mel. Gra tu lá -
lunk a csa pat ta gok nak és
a fel ké szí tõ tanároknak!

-Buk ta Gi zel la-
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A  Kép vi se lõ tes tü let  au gusz tu si és szep tem be ri ülé sén 
ho zott fon to sabb dön té sek rõl az aláb bi ak ban tá jé koz tat -
juk a la ko so kat:

AUGUSZTUS 28.
• A kép vi se lõ tes tü let tár gyal ta az ön kor mány zat költ ség -

ve tés ének I. fél évi tel je sí té sét, a be szá mo lót el fo gad ta.
• Mó do sí tot ta a Kör jegy zõ ség Szer ve ze ti és Mû kö dé si

Sza bály za tát.
• Mó do sí tot ta a te me tõk rõl, te met ke zé si te vé keny ség rõl

szó ló ren de le tet. A  mó do sí tás az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um ren de let nek a te me tõk
te rü le tén ké szít he tõ épít mé nyek épí té si en ge dé lye zé si
és be je len té si el já rá sá nak sza bá lya i nak mó do su lá sa
mi att vált szük sé ges sé. Így 2008. szep tem ber 1-tõl: 

– sír bolt a te me tõk ben be je len tés alap ján épít he tõ; 
– sír hely épí tés en ge dély hez nem kö tött, de aján la tos 

be je len te ni, mi vel a ren de let ben sza bá lyo zott mó -
don kell meg épí te ni, ezen kí vül a ke ret mel lé pad ka
is ké szít he tõ köz le ke dés re al kal mas anyag ból; 

– a sza bály ta la nul meg épí tett sír jel el bon tá sát a pol -
gár mes ter ren de li el.

• A ren de let ki e gé szült  a kö vet ke zõ sza bállyal: „ A ham -
vak szét szó rá sa sem a te me tõk te rü le tén sem más ön -
kor mány za ti tu laj don ban lé võ in gat la non nem
en ge dé lye zett.“

• Ör mé nyes kez de mé nye zé sé re tár gyalt a tes tü let az
örményesi ál la ti ere de tû hul la dék fegyverneki gyûj tõ -
kon té ner be tör té nõ el he lye zé sé rõl, ami hez a tes tü let
jog sza bály alap ján nem já rul ha tott hoz zá. 

• 693 fõ tá mo ga tó alá írá sá val a la ko sok kez de mé nyez -
ték, hogy a tes tü let a temp lo mok kül sõ meg vi lá gí tá sát
old ja meg. Er rõl a té má ról a tes tü let már 2007-ben is
tár gyalt, ak kor sem az ár aján lat ok kal, sem a mû sza ki
tar ta lom mal és a költ sé gek mér té ké ben nem ér tett
egyet.

• A mos ta ni be ad vány után, a kép vi se lõ tes tü le ti anyag
ké szí té sé hez a te le pü lé si fõ épí tész vé le ményt adott,
mely nek lé nye ge: a tel jes hom lok zat meg vi lá gí tá sát
nem ja va sol ja, vagy pe dig csak a be já rat meg vi lá gí tá -
sát kis tel je sít mé nyû fény ve tõk kel. A tes tü let nem vi tat -
ja, hogy a  meg vi lá gí tás emel né a temp lo mok kül sõ
meg je le né sét, de a fel újí tá sok, kar ban tar tás ok be fe je -
zé sé nek na gyobb je len tõ sé get tu laj do nít. A ki vi te le zés
és üze mel te tés for má ja (ki üze mel tet né), költ sé gei sem 
is mer tek. A tes tü let az írá sos tá jé koz ta tót tu do má sul
vet te. 

• Dr.Tóth Gi zel la gyer mek or vos kör ze té nek he lyet te sí té -
sé re Dr.Kukszova Valentyina gyer mek or vost bíz ta meg 
a tes tü let. 

• Jog sza bá lyi kö te le zett ség bõl ere dõ en az óvo da és az
is ko la pe da gó gi ai, il let ve ne ve lé si prog ra mot ké szí tett,
amit a tes tü let jó vá ha gyott. 

• Mó do sí tot ta a tes tü let: az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la
és Szak is ko la, a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
és Böl csõ de  ala pí tó ok ira tát, a Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát. 

• A Sport egye sü let ké ré sé re, pénz ügyi gond jai eny hí té -
sé re 1,5 mil lió Ft tá mo ga tást ha gyott jó vá.

• A Hermann Kft te lep hely bõ ví té sé hez te rü let ér té ke sí -
tés rõl dön tött a tes tü let.

• Az Annaházi Idõ sek Klub ja fel újí tá sá ra, az épü let aka -
dály men te sí té sé re (moz gás kor lá to zot tak is be tud ja -
nak jut ni az épü let be) pá lyá zat be adá sá ról dön tött.

• A Mó ricz Zs. úti épü let in gye nes bér be adá sát kér te az
ön kor mány zat tól a „Se gí tünk Or szá gos Ér dek egyez te -
tõ és Kép vi se le ti Szer ve zet „ (Szol nok). A ké rel mü ket

azon ban a tes tü let hi á nyos nak tar tot ta, az elõ a dott in -
do kot ke vés nek ítél te, a hasz no sí tás cél ját nem je löl te
meg egy ér tel mû en a szer ve zet, ezért az elõ ter jesz tést
le vet te na pi rend rõl. 

• A Holt-Ti sza re ha bi li tá ci ó já hoz szük ség van az Al só ré ti
Holt-Ti sza part ján ma gán sze mé lyek tu laj do ná ban lé võ
nagy kö rûi ná das te rü le tek tu laj don jo gá nak meg szer zé -
sé re. Mi vel az ön kor mány zat nak 2000. óta több ször is
si ker te le nül kez de mé nyez te a te rü le tek meg vá sár lá -
sát, ki sa já tí tá si el já rás meg in dí tá sá ról dön tött a tes tü -
let. 

• A Sár szö gi Holt-Ti sza sport hor gász Egye sü let a kép vi -
se lõ tes tü let nek cí mez ve az zal a ja vas lat tal élt, hogy
vizs gál ja meg, mi lyen le he tõ ség van a II. tó egy ség nél
ta lál ha tó gát sza kasz asz fal to zá sá ra. A tes tü let a té mát
na pi rend re tûz te. A ja vas la tot il le tõ en meg osz lot tak a
vé le mé nyek:  nincs tu risz ti kai kon cep ció; a Holt-Ti sza
re ha bi li tá ci ót is fi gye lem be kell ven ni, az ön kor mány -
zat nak tel jes egé szé ben bir tok ban kell len ni a Holt-Ti -
szán, a Holt-Ti sza hasz no sí tá si szer zõ dést Nagy kö rû
ön kor mány za ta a mai na pig nem ír ta alá; a ja va solt út -
épí tés re az elõ írt szé les ség nincs meg; eset le ges út -
épí tés a for ga lom nö ve ke dést ered mé nyez né, ami nem 
biz tos, hogy sze ren csés len ne. 

• A tes tü let jó vá hagy ta a Szi vár vány úton ki szol gá ló és
la kó út cél já ra tör té nõ te rü le tek le jegy zé sét. 

Szep tem ber 25.
• A tes tü let mó do sí tot ta az ön kor mány zat idei költ ség ve -

tés ét.
• Az ön kor mány za ti ren de le tek át fo gó fe lül vizs gá la ta

meg tör tént, mely nek ered mé nye:
– az ön kor mány za ti la ká sok ról szó ló ren de let mó do -

sí tá sa a lak bér mér té két érin tet te,
– A szi lárd hul la dék ke ze lé sé rõl szó ló ren de let mó do -

sí tá sá ban sza bá lyoz va lett, hogy a kö zü le tek ré -
szé re – igény ese tén – he ti két al ka lom mal vég zi a
szol gál ta tó a sze mét szál lí tást.
2009. jú li us 1-tõl kez dõ dõ en:
Te le pü lé si szi lárd hul la dék köz szol gál ta tás dí ja tar -
tály ese tén 2,34 Ft/li ter, zsák ese tén 2,54 Ft/li ter. A
tar tály dí ja 0,2 Ft/li ter össze gû ked vez ményt tar tal -
maz.

Gyûjtõedényzet mé re te Egys. Díj té tel Ft/hét

120 lit. tar tály 281.-

240 lit. tar tály 562.-

1100 lit. tar tály 2 574.-

– A fo lyé kony hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de let
mó do sí tás csak szö veg ér tel me zést tisz táz.

– A köz mû ves víz el lá tás ról szó ló ren de let mó do sí tás
2009. ja nu ár 1-tõl kez dõ dõ en 191.- Ft + ÁFA
összeg ben ál la pít ja meg a víz dí jat.

– A köz tiszt vi se lõk ked vez mé nye i rõl, jut ta tá sa i ról
szó ló ren de let mó do sí tás a Pol gár mes te ri Hi va tal
köz tiszt vi se lõ i re ter jed ki.

– A la kás cé lú tá mo ga tá sok ról szó ló ren de let mó do sí -
tás rög zí ti, hogy a tá mo ga tás igény lé sé hez mi lyen
jö ve de lem nyi lat ko za tot kell csa tol ni.

– A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tá sa
a Burca Hungarica ösz tön díj pá lyá zat hoz szük sé -
ges jö ve de lem nyi lat ko zat be csa to lá sát ír ja elõ.

A képviselõ-testület hírei

2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2008. október 10.



– A Kép vi se lõ tes tü let Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tát né hány pon to sí tás és nem ak tu á lis ren -
del ke zés tör lé se mi att mó do sí tot ta a tes tü let.

• A böl csõ de mû kö dé sé rõl, és az ok ta tá si in téz mé nyek
tár su lá sá nak ta pasz ta la ta i ról ké szült tá jé koz ta tó kat a
tes tü let tu do má sul vet te.

• Meg ha tá roz ta a 2009. évi nyers anyag nor mát.
• El fo gad ta az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009. évi

el len õr zé si ter vét.
• A Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal tör vé nyes sé gi ész re -

vé telt tett az ön kor mány zat fo lyé kony hul la dék gaz dál -
ko dás ról szó ló ren de le té vel kap cso lat ban, amit a
tes tü let meg tár gyalt és meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gás
nem jo gos, tör vény sér tés nem tör tént. 

• Jó vá hagy ta a Burca Hungarica ösz tön díj pá lyá zat hoz
tör té nõ csat la ko zást 2009. év re. 

• Meg ha tá roz ta a 2008/2009-es tan év re az ok ta tá si in -
téz mé nyek ben in dít ha tó cso por tok, osz tá lyok szá mát,
fel ve he tõ ma xi má lis lét szám tól va ló el té rést. 

• A Közép-Tisza-Vidéki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség szennye zés-csök -
ken té si ütem terv ké szí té sé re kö te lez te a
szenny víz te lep üze mel te tõ jét. Ezt a ter vet a Víz mû el -
ké szí tet te, a kép vi se lõ tes tü let jó vá hagy ta. A fej lesz té -
se ket 2015. de cem ber 31-ig meg kell va ló sí ta ni. 

• A tes tü let egyet ér tett, hogy Fegy ver nek, Ör mé nyes és
Kuncsorba vo nat ko zá sá ban a pe da gó gi ai szak szol gá -
la tot, ezen be lül lo go pé di át, gyógytestnevelést, ne ve lé -
si ta nács adást, to vább ta nu lá si, pá lya vá lasz tá si
ta nács adást a kis tér sé gen be lül, a Tö rök szent mik ló si
Hu nya di Má tyás Ne ve lé si-ok ta tá si Köz pont mel lett,
önál ló szol gál ta tó ként az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la
és Szak is ko la lás sa el.

• A köz szol gál ta tá si és ál lam igaz ga tá si   fel ada tok fo lya -
ma tos mû köd te té sé hez 2008.de cem ber  12-i idõ pont tal 
140 mil lió Ft fo lyó szám la; a Csobánkai út fel újí tá sá hoz
7.046.000 Ft fej lesz té si hi tel fel vé tel ét hagy ta jó vá a
kép vi se lõ tes tü let. 

• A Víz mû Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát mó do sí -
tot ta a tes tü let.

• A Fel sza ba du lás u. 161. sz. épü let ben lé võ ön kor -
mány za ti he lyi sé get 2008. ok tó ber 1-tõl kez dõ dõ en a

Me gyei Ag rár ka ma ra ré szé re, a gaz dál ko dók, õs ter me -
lõk ügye i nek hely ben tör té nõ in té zé se cél já ból az ön -
kor mány zat bér be ad ja. Ed dig ezt a te vé keny sé get az
ag rár ka ma ra dol go zó ja a köz ség há za ud va rán, a fa lu -
gaz dá szi iro dá ban vé gez te. 

• Ön kor mány za ti tu laj do nú te rü le tek mû ve lé si ág vál to -
zá sá val kap cso la tos kö te le zett ség vál la lást tet te meg a
tes tü let. 

• A Kép vi se lõ tes tü let ké rés sel for dult a Nem ze ti Fej lesz -
té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um Épí tés ügyi és Épí té -
sze ti Fõ osz tá lyá hoz, hogy Fegy ver nek és Ör mé nyes
ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le té re ki ter je dõ en
Fegy ver nek nagy köz ség lás sa el az I. fo kú épí tés ügyi
ha tó sá gi jog kört 2009. ja nu ár 1-tõl kez dõ dõ en.

• A Gyer mek élel me zé si Kony hán el hasz ná ló dott fõ zõ üs -
tök ja ví tá sá ra, pót lá sá ra kö te le zett sé get vál lalt a kép vi -
se lõ tes tü let. 

• A Hal gaz dál ko dá si Ter vet és Hor gász ren det mó do sí -
tot ta a tes tü let. Er rõl kü lön tá jé koz ta tó ban adunk szá -
mot. 

-Buzás Istvánné-
-körjegyzõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ-

Ön kor mány za ti ren de le tek

19/2008.(IX.1.) Te me tõk rõl szó ló ren de let mó do sí tás

20/2008.(X.1.) Az ön kor mány zat költ ség ve tés ének mó -
do sí tá sa.

21/2008.(X.1.) La ká sok ról szó ló ren de let mó do sí tá sa

22/2008.(X.1.) Szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren -
de let mó do sí tá sa

23/2008.(X.1.) Folyékon y hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló
ren de let mó do sí tá sa

24/2008.(X.1.) Köz mû ves víz el lá tás ról szó ló ren de let mó -
do sí tá sa

25/2008.(X.1.) Köz tiszt vi se lõk ked vez mé nye i rõl, jut ta tá -
sa i ról szó ló ren de let módosítása

26/2008.(X.1.) La kás cé lú tá mo ga tás ról szó ló ren de let
mó do sí tá sa

27/2008.(X.1.) Kép vi se lõ tes tü let SZMSZ mó do sí tá sa

28/2008.(X.1.) Szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó -
do sí tá sa

29/2008.(X.1.) 2009. évi nyers anyag nor ma.

A ren de let mó do sí tá sok a www.fegy ver nek.hu hon la pon
ol vas ha tók.

-Buzás Istvánné-
-körjegyzõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ-

Fel hí vás a Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány -
za ti Ösz tön díj pá lyá zat 2009. évi for du ló já 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 zõ, hát rá nyos hely ze tû, rossz
anya gi kö rül mé nyek kö zött élõ, fel sõ 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 2008. ok tó ber 1. nap ján ke rül sor.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2008. ok tó ber 31.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel tét ele i rõl bõ 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 tõk.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Bursa Hungarica

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy Fegy ver nek
Nagy köz ség Kép vi se lõ tes tü le té nek az ál lat tar tás ról és az 
ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé rõl szó ló 21/2004. (V.28.)
ren de le te alap ján a ko ráb ban jog sze rû en ki ala kí tott, de a
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 mel lék épít mé nye ket (trá gya- és trá gya lé tá ro ló -
kat), va la mint azok vé dõ tá vol sá ga it,e ren de let és 2.
szá mú mel lék le te alap ján 2009. au gusz tus 31-ig kell ki -
ala kí ta ni.

Bõ vebb tá jé koz ta tást Fegyvernek-Örményes Kör jegy zõ -
ség 5. szá mú iro dá já ban, va la mint 06-56/556-021-es te -
le fon szá mon kér het ügy fél fo ga dá si idõ ben.

-Polgármesteri Hivatal-

Az állattartásról

Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy 2008. ok tó ber 23.-a 
és 24.-e (csü tör tök és pén tek) he lyett a III. (te le pi) és IV.
(szapárfalui) kör ze tek in gat la nai elõl 2008. ok tó ber 27-én
(hét fõn) ke rül el szál lí tás ra a kom mu ná lis hul la dék.

-Polgármesteri Hi va tal-

A hul la dék -szál lí tás ról
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Sze ret nénk tá jé koz tat ni Önö ket a kö vet ke zõ évi vál to zá -
sok ról, il let ve a ta pasz talt hi á nyos sá gok ról:
• A sú lyos moz gás kor lá to zott ság hoz kap cso ló dó gép jár -

mû adó men tes sé gi sza bá lyo zás annyi ban szi go ro dik,
hogy a jö võ ben a sú lyos moz gás kor lá to zott ság ra ad ha -
tó men tes ség ki zá ró lag an nak a sú lyos moz gás kor lá to -
zott sze mély nek ad ha tó, aki moz gás szer vi be teg sé ge
kö vet kez té ben tö meg köz le ke dé si esz közt ön erõ bõl
nem ké pes igény be ven ni (az I. fo kú or vo si szak vé le -
mény leg alább 7 pon tos). Ab ban az eset ben tel je sül ez
a kri té ri um, ha az or vo si szak vé le mény ben a tö meg -
köz le ke dé si jár mû hasz ná la tá hoz kap cso ló dó négy mi -
nõ sí tés kö zül a „kép te len” ka te gó ria ke rült be je lö lés re.
Amennyi ben nem a „kép te len” ka te gó ria ke rült be je lö -
lés re, ak kor nem tel je sül a sú lyos moz gás kor lá to zott -
ság jog sza bá lyi fel té te le, így a gép jár mû adó
meg fi ze té se alól a men tes ség az adó alanyt nem il le ti
meg. Kér jük, hogy amennyi ben érin ti Önö ket a prob lé -
ma, fá rad ja nak be a Pol gár mes te ri Hi va tal 13. szá mú
iro dá já ba. 

• Az ön kor mány za ti adó ha tó ság a gép jár mû vek adóz ta -
tá sát to vább ra is a köz pon ti nyil ván tar tás alap ján ál la -
pít ja meg. A gép jár mû adó ról szó ló tör vény alap ján az
adó ala nyi ság és adó kö te le zett ség a tárgy év ja nu ár
1-jén fenn ál ló üzem ben tar tói, en nek hi á nyá ban tu laj -
do no si mi nõ ség hez kö tõ dik. Gép jár mû ér té ke sí tés ese -
tén mind az el adót, mind a ve võt 15 na pon be lül
be je len té si kö te le zett ség ter he li az ok mány iro dá hoz.
(5200 Törökszentmiklós, Kos suth L. út 135/a.) Ha
mind két fél el mu laszt ja a be je len tést meg ten ni, a kö vet -
ke zõ évek ben még min dig az el adót fog ja ter hel ni a
gép jár mû adó fi ze té si kö te le zett ség.

• Az adó ha tó ság ál tal kül dött le ve le ket adó zó ink nem
min den eset ben ve szik át a pos tai kéz be sí tõ tõl, ezért

tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy az
adó ha tó sá gi ira tot kéz be sí tett nek kell te kin te ni, ha a
pos tai kéz be sí tés má so dik meg kí sér lé sét kö ve tõ öt
mun ka na pon be lül a cím zett azt nem vet te át, va la mint
a cím zett az át vé telt meg ta gad ta. 

• Ez úton sze ret nénk a la kos ság fi gyel mét fel hív ni, hogy
amennyi ben olyan in gat lan ér té ke sí té sé re ke rül sor,
amely in gat lan ra egy össze gû szenny víz há ló zat épí té -
se ér de ké ben be fi ze tés tör tént, kér jük Önö ket, hogy a
ké sõb bi bo nyo dal mak el ke rü lé se ér de ké ben az
adás-vé te li szer zõ dés ben tér je nek ki e meg ál la po dás ra 
(az in gat lan for gal mi ér té ke ma gá ban fog lal ja-e az egy -
össze gû be fi ze tés össze gét, vagy azt az el adó fél
vissza ké ri). Az el adás té nyét 15 na pon be lül ha tó sá -
gunk fe lé be kell je len te ni.

A má so dik fél éves gép jár mû adó be fi ze té sek köny ve lé se
után amennyi ben az adó alany gép jár mû tar to zá sa az egy
évi adó té telt meg ha lad ja, és a köz úti köz le ke dé si nyil ván -
tar tás ban újabb adó alanyt a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó -
ság nem tün te tett fel (nem ér té ke sí tet te a gép jár mû vet),
kez de mé nyez zük az adó tar to zás sal érin tett gép jár mû vek
for ga lom ból va ló ki vo ná sát, amennyi ben ez nem ve zet
ered mény re a hát ra lék össze gét le til tás for má já ban fog -
juk be haj ta ni.

Kér jük a Tisz telt Föld hasz ná ló kat, amennyi ben a hasz nált 
föld te rü let nagy sá gá ban vál to zás tör tént, 2008. de cem ber 
31-ig te gyék meg me zõ õri be val lá su kat, be val lá si nyom -
tat vá nyo kat és fel vi lá go sí tást a Pol gár mes te ri Hi va tal 13.
szá mú iro dá já ban kér het nek.

To vább ra is ál lunk szí ves ren del ke zé sük re a he lyi adók -
kal, a gép jár mû adó val, me zõ õri 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-

Tisz telt Adó zók !

Dr. Er dei Már ta

I. sz. fo gá sza ti kör zet ren de lé si idõ:

2008. szep tem ber 15-tõl

Hét fõ: 0800 - 1330

Kedd: 1300 - 1900

Szer da: 0800 - 1330

Csü tör tök: 1300 - 1900

Min den pá rat lan hé ten:

 Pén tek: 1300 - 1900

Be je lent ke zés, idõ pont ké rés:

06-56/481-018 / 6-os mel lék

Dr. Kókai Já nos

II. sz. fo gá sza ti kör zet ren de lé si idõ:

2008. október1-tõl

Hét fõ: 1300 - 1900

Kedd: 0700 - 1300

Szer da: 0700 - 1300

Csü tör tök: 1300 - 1900

Min den pá ros hé ten:

Pén tek: 0700 - 1300

Be je lent ke zés, idõ pont ké rés:

06-56/481-018 /7-es mel lék

Fogorvosi rendelési idõ

Meg nyi tott a Bo ros tyán Pa ti ka
Fel sza ba du lás út 65. Tel.: 56/556-316

Nyit va tar tás:

Hétfõ-Péntek: 800-1900-ig

Szom bat: 700-1200-ig

Vény kö te les és vény nél kü li gyógy sze rek
for gal ma zá sa. 

Egyéb ter mé kek és gyógy te ák szé les vá lasz té ka.

Par ko lá si le he tõ ség.

Ha von ta meg úju ló ak ci ók.
No vem ber tõl fi ze tés bank kár tyá val is le het sé ges.

Sze re tet tel vá runk min den kit.
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A Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti sza üze mel te té sé vel kap -
cso lat ban - 2008. szep tem ber 17-én – meg be szé lés re ke -
rült sor a te rü le ti en ge dé lye ket ér té ke sí tõ
hor gász egye sü le tek kép vi se lõ i vel. (Fegyverneki Hor -
gász egye sü let, Sár szö gi Sport hor gász Egye sü let, Kis új -
szál lá si Mun kás Hor gász egye sü let, Tö rök szent mik ló si
Hor gász egye sü let, Tiszapüspöki Szõ ke Ti sza Hor gász -
egye sü let) A részt ve võk tá jé koz ta tást kap tak, a 2008. év -
ben el vég zett fel ada tok ról, va la mint a ha lá sza ti
üze mel te tés sel kap cso la tos ki adá sok ról és be vé te lek rõl.
A meg be szé lés té má ja volt to váb bá, a 2009. évi hor gász -
rend ki ala kí tá sa va la mint a te rü le ti en ge dé lyek ára i nak
meg ál la pí tá sa. A hor gász egye sü le tek ré szé rõl az Al só ré ti 
Holt-Ti sza Hal gaz dál ko dá si Ter vé nek mó do sí tá sá ra az
aláb bi ja vas la tok ér kez tek:
1. A hor gász egye sü le tek egyet ér tet tek a te rü le ti en ge dé -
lyek árá nak eme lé sé ben. A vé le mé nyük sze rint az en ge -
dé lyek, az eme lé sek után, sem fog ják meg ha lad ni a
kör nye zõ víz te rü le te ken al kal ma zott dí jak mér té két. A te -
rü le tei en ge dé lyek ára it a kö vet ke zõk sze rint ja va sol ták
meg emel ni:

árak: Ft-ban értendõk 2008. év 2009. év

Fel nõtt éves: 12500 14000

If jú sá gi éves: 6000 7000

Gyer mek éves: 2000 3000

Fel nõtt na pi: 2000 3000

If jú sá gi na pi: 1300 1500

Gyer mek na pi: 500 800

2. Az ér té ke sí tett te rü le ti en ge dé lyek össze sí té se kor
meg ál la pí tás ra ke rült, hogy a fel nõtt he ti te rü le ti en ge dé -
lyek re, az if jú sá gi he ti en ge dé lyek re nincs igény, ezért ja -
va sol ták hogy eze ket szün tes sük meg.
3.Az egye sü le tek ja va sol ták, hogy a hal gaz dál ko dá si
terv ben kí mé le ti te rü let ként meg je lölt I. tó egy sé gen le -
gyen en ge dé lyez ve a hor gá szat. In dok lá suk sze rint éven -
te nö vek szik a hor gá szok szá ma és ez zel a dön tés sel
meg nö ve ked het ne a hor gá sza ti te rü let,  va la mint a  tó egy -
ség part sza ka sza is gon do zot tabb len ne, ha hor gá sza ti
te vé keny sé get le het ne ott foly tat ni. A meg be szé lé sen vé -
gül olyan ja vas lat szü le tett, hogy az I. tó egy sé gen, a hor -
gá szat a Nagy kö rûi híd és a Sport pá lya mel lett ta lál ha tó
víz mû tárgy kö zöt ti sza ka szon le gyen en ge dé lyez ve.
A fen ti ja vas la to kat a Fegy -
ver nek Ön kor mány zat
Kép vi se lõ tes tü let 2008.
szep tem ber ha vi ülé sén
tár gyal ta, és azo kat az Al -
só ré ti Holt-Ti sza Hal gaz -
dál ko dá si Ter vé nek
mó do sí tá sá val el fo gad ta.
A mó do sí tá sok 2009. ja nu -
ár 01. nap já tól ér vé nye sek.

-Fegyverneki Víz mû-

Vál to zás a hor gász rend ben

Tá jé koz ta tás a szenny víz há ló zat épí té sé re tör té nõ be fi -
ze té sek rõl
Az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy
mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár a csa tor na há ló zat ki épí té -
sé re kö tött Fundamenta-szerzõdések fel mon dá sa.
A szenny víz há ló zat be ru há zás meg va ló su lá sá hoz szük -
sé ges, hogy Eu ró pai Unió ál tal ki írt pá lyá za ton nyer jen az
Ön kor mány zat, eh hez vi szont az kell, hogy a la kos ság mi -
nél na gyobb sa ját erõ vel nö vel je a pá lyá za tok esé lye it.
A mai na pig 184 db egy össze gû be fi ze tés bõl
16.749.000,-Ft ke rült le kö tés re az er re el kü lö ní tett szám -
lán.
Az ere de ti leg meg kö tött 1161 db Fundamenta-szer zõ -
dés bõl ed dig 458 db-ot mond tak fel, ami je len tõ sen csök -
ken ti a sa ját erõt, koc káz tat va a pá lyá zat si ke rét.
A be ru há zás hoz szük sé ges sa ját erõt a la kos ság úgy tud -
ja meg tar ta ni, il let ve nö vel ni, hogy mi nél több in gat la non
fi ze tik to vább ra is  a meg ta ka rí tá so kat (a jö võ be ni be fi ze -
té sek is sa ját erõ nek szá mí ta nak), il let ve amennyi ben
anya gi hely ze tük meg en ge di egy összeg ben be fi ze tik  a
hoz zá já ru lást (ami je len leg 105.000.-Ft, és min den fél év -
ben 3.000,-Ft-tal emel ke dik).
A be fi ze té sek bõl szár ma zó elõny, hogy 5 év kom mu ná lis
adó men tes ség il le ti meg az adó zót: egy össze gû be fi ze -
tés ese tén a be fi ze tés évét kö ve tõ év tõl,
Fundamenta-szerzõdés ese tén pe dig a 8 év fu tam idõ le -
jár ta után ér vé nye sít he tõ az adó men tes ség.
A Fundamenta-szerzõdések elõ nye még, hogy a be fi ze -
té sek re be té ti ka ma tot szá mí ta nak, és a szer zõ dõ kér he ti
a 30% ál la mi tá mo ga tást, ami szin tén ka ma to zik a ki uta lá -
sig, va la mint ked vez mé nyes ka ma to zá sú la kás köl csön
fel vé te lé re is le he tõ sé get biz to sít.
Ha nem va ló sul meg a csa tor ná zás, ak kor az Ön kor mány -
zat a la ko sok ál tal be fi ze tett össze ge ket ka ma tos tul
vissza fi ze ti, a Fundamenta-szerzõdéseknél pe dig fel old ja 

a zá ro lást, így meg szû nik az Ön kor mány zat
en ged mé nye zé si jo ga, és a szer zõ dõ bár mely más ter vé -
nek meg va ló sí tá sá hoz fel hasz nál hat ja a ka ma tok kal, ál -
la mi tá mo ga tás sal, il let ve ked vez mé nyes ka ma to zá sú
la kás köl csön nel nö velt ha vi meg ta ka rí tá sa it (szer zõ dé -
ses össze get). 
A Fundamenta csak ab ban az eset ben kö te le zi a szer zõ -
dõt a la kás cé lú fel hasz ná lás iga zo lá sá ra, ha az ál la mi tá -
mo ga tás is ki fi ze tés re ke rül. Amennyi ben nem ve szik
igény be az ál la mi tá mo ga tást, bár mi re fel hasz nál ha tó a
ki utalt meg ta ka rí tás és an nak ka ma ta. (La kás cé lú fel -
hasz ná lás nak mi nõ sül min den olyan be ru há zás, amely
tar tó san nö ve li az in gat lan ér té két: bõ ví tés, kor sze rû sí tés, 
fel újí tás, ke rí tés, jár da, mel lék épü let stb.)
Ha meg va ló sul  a csa tor ná zás, két le he tõ ség kö zül vá -
laszt hat nak az in gat lan-tu laj do no sok:     Rá csat la koz hat -
nak a szenny víz há ló zat ra (az egy össze gû be fi ze tés
il let ve a             Fundamenta-lakástakarékossági szer zõ dés 
se gít sé gé vel, me lyek biz to sít ják a fe de ze tet, vagy an nak
egy ré szét a  há ló zat ki épí té sé hez, és a rá kö tés hez, va la -
mint a ke rí té sen be lü li mun ká la tok hoz is). Eb ben az eset -
ben csa tor na dí jat kell majd fi zet ni.
Il let ve, le he tõ ség van a ha gyo má nyos szenny víz el ve ze -
tés re is (így to vább ra is szippantóskocsival kell ki hor dat ni
a szenny vi zet, vál lal va an nak költ sé ge it, ezen felül az el -
fo gyasz tott víz mennyi sé gé hez kap cso ló dó an ta laj ter he -
lé si dí jat kell majd fi zet ni).
Min den ki nek ér de ke, hogy meg va ló sul jon ez a be ru há -
zás, ép pen ezért va la mi mó don min den ki nek ten nie kell
az ügyért.
To váb bi kér dé se ik kel il let ve a Fundamenta La kás kassza
szer zõ dé sek kel kap cso la tos prob lé má ik ra a Pol gár mes -
te ri Hi va tal 13. szá mú iro dá já ban kér het nek fel vi lá go sí -
tást.

-Adócsoport-

Szennyvízhálózat

2006-ban fel újí tott
2 ge ne rá ci ós

csa lá di ház el adó.
Fegy ver nek

Gyóni Gé za út 6.

Ér dek lõd ni:
06-20/9764241
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Min den év ben a Jász – Nagy kun - Szol nok Me gyei Idõs -
ügyi Ta nács „IDÕSBARÁT ÖMKORMÁNYZAT” ki tün te tõ
cí met ado má nyoz az ar ra ér de mes te le pü lé si ön kor mány -
zat ok ré szé re.

A cím oda íté lé sé nek ér de ké ben az ön kor mány zat ok pá -
lyá za tot nyújt hat nak be, az aláb bi szem pont ok fi gye lem be 
vé te lé vel:

 1. Rész vé tel az ön kor mány zat dön tés-elõ ké szí tõ te vé -
keny sé gé ben.

 2. Jog sza bály sze rint kö te le zõ szo ci á lis el lá tá sok.

 3. Idõs ko rú ak kal kap cso la to san ön ként vál lalt fel ada -
tok.

 4. Idõ sek kel kap cso la tos anya gi tá mo ga tá sok for mái.

Éven te 2 ön kor mány zat, egy vá ros és egy köz ség ré sze -
sül a me gyé ben a ki tün te tõ cím ben és a díj hoz já ró
100.000 Ft tá mo ga tás ban. Eb ben az év ben köz sé günk
ré sze sül a díj ban, pá lyá za ta alap ján.

A 60 éven fe lü li kor osz tály ról va ló gon dos ko dás vál to zá -
sai az idõ sek ér de ke i nek, szük ség le te i nek fo lya ma tos
szem elõtt tar tá sa, fi gye lem mel kí sé ré se ki emelt je len tõ -
ség gel bír te le pü lé sün kön.

Fegyverneken a 60 éven fe lü li la ko sok szá ma 1394 fõ, eb -
bõl 80 éven fe lü li 234 fõ.

Ön kor mány za tunk Kép vi se lõ tes tü le te az Idõs el lá tás sal
kap cso la tos ren de le te i nek elõ ké szí té sé ben, meg al ko tá -
sá ban fi gye lem be ve szi in téz mé nyé nek, a Csor ba Mik -
ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont (volt
Gon do zá si Köz pont) ve ze tõ jé nek és szak em be re i nek vé -
le mé nyét, ja vas la ta it.

Az in téz mény szak mai mun ká já nak be szá mol ta tá sa kor
fel tárt hi á nyos sá go kat a költ ség ve tés függ vé nyé ben
igyek szik pó tol ni. 

Fo lya ma to san tö rek szik sa ját erõ biz to sí tá sá val, va la mint
pá lyá za tok ön ré szé nek vál la lá sá val az in téz mény épü le -
te i nek, esz köz el lá tott sá gá nak fel újí tá sá ra, pót lá sá ra.

Az utób bi évek ben ke rült sor a te le pe si és a szapárfalui
Idõ sek Klub já nak fel újí tá sá ra, a házigondozásban se géd -
mo tor-ke rék pár ok, ke rék pár ok vá sár lá sá ra, amely ben
me gyei szin ten elõl jár.  Évek óta kö te le zett sé get vál lal a
há zi se gít ség nyúj tás megnövekedett fel ada ta i nak biz to sí -
tá sá ra.

2008-ban az in téz mény ja vas la ta alap ján 500.000 Ft-ot
kü lö ní tett el 2 Idõ sek Klub já nak aka dály men te sí té sé re, az 
Annaházi Klub fel újí tá sá ra be nyúj tott pá lyá zat ra ön részt
vál lalt.

A szo ci á lis ét ke zést 13 fo ko za tú té rí té si díj táb lá zat el fo ga -
dá sá val se gí ti, ki egé szí ti az ebéd té rí té si dí ját az ala csony 
jö ve del mû, szo ci á li san rá szo ru ló la ko sok nak.

A szo ci á lis tör vény ben kö te le zõ en elõ írt alap szol gál ta tá -
so kat (ét kez te tés, há zi se gít ség nyúj tás, nap pa li el lá tás)
biz to sít ja, ön ként vál lal va még 2 Idõ sek Klub ja fenn tar tá -
sát és mû köd te té sét.

2007. jú li us 01-tõl a biz to sabb mû köd te tés ér de ké ben,
kez de mé nyez te és lét re hoz ta Fegy ver nek szék hellyel Ör -
mé nyes és Kuncsorba te le pü lé sek kel a mikrotérségi tár -
su lá si for mát.

Az Ön kor mány zat fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az
idõs ko rú ak prob lé má it a te le pü lé sen, az idõs ko rú ak kal
kap cso la tos ren dez vé nye ken ren del ke zés re bo csát ja
évek óta az ön kor mány za ti mik ro buszt.

Ugyan csak le he tõ sé get biz to sít a kö te le zõ tü dõ szû rõ
vizs gá lat ra, szak ren de lé sek re a kis busszal va ló utaz ta -
tás ban, ház tól-há zig szál lí tás ban.

Min den év ben a 80 éven fe lü li ek gyü möl csöt és aján dék -
cso ma got kap nak ka rá csony ra, egy-egy jó szó kí sé re té -
ben, a 2 bent la ká sos idõs ott hon ban élõ ket is
be le szá mít va.

Sze mé lye sen részt vesz nek az Idõ sek ren dez vé nye in az
Ön kor mány zat ve ze tõi, a Pol gár mes ter és a Jegy zõ, va la -
mint az Igaz ga tá si cso port ve ze tõ je.

Fo ko zott fi gyel met for dít az idõs ko rú la kos ság sa ját la kó-
és csa lá di kör nye ze té ben ma ra dá sá nak elõ se gí té sé re,
mely nek so rán ked vez mé nye sen ve he tik igény be az ar ra
rá szo ru lók a szo ci á lis ét kez te tést és a há zi se gít ség nyúj -
tást.

A te le pü lés szo ci á lis szol gál ta tás ter ve zé si kon cep ci ó já -
ban ki emelt sze re pet kap nak az idõs el lá tás sal kap cso la -
tos szol gál ta tá sok.

Az alap szol gál ta tá sok mel lett he lyi ren de le té ben idõs ko -
rú ak já ra dé kát, ápo lá si dí jat, át me ne ti se gélyt, te me té si
se gélyt, la kás fenn tar tá si tá mo ga tást, közgyógyellátást
biz to sít az er re rá szo ru ló idõs ko rú ak nak. 

Az idõ sek kel va ló tö rõ dés ér de ké ben az Ön kor mány zat
kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a Ka to li kus Egy ház
Karitász Szer ve ze té vel, a Vö rös ke reszt he lyi szer ve ze té -
vel.

Min den te le pü lés éle té ben fon tos té nye zõ, hogy ne fe led -
kez zen meg azok ról a la ko sok ról, akik hoz zá já rul tak te le -
pü lé sünk szeb bé-job bá té te lé hez.

A most el nyert „Idõsb arát Ön kor mány zat” díj bi zo nyít ja,
hogy Fegy ver nek Ön kor mány za ta szív ügy ének te kin ti az
idõ sek rõl va ló gon dos ko dást, mél tó a ki tün te tõ cím hez.

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

Alap szol gál ta tá si Köz pont igazgatója-

Idõsbarát önkormányzat

A 2008. jú ni us 26-i kép vi se lõ tes tü le ti ülé sen az ala pít vá -
nyok be szá mol tak az éves te vé keny sé gük rõl. A ked ves
ol va sót fõ kép pen az ér dek li, hogy mi re köl töt ték a la kos -
sá gi fel aján lá sok ból és az adók 1%-ából szár ma zó pénz -
össze get.

Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos
Éle té ért Ala pít vány:

Be vé tel: 119 628 Ft (SZJA 1%, és ka ma tai) 

Eb ben az év ben az óvo dai úszás ok ta tást 80 000, a vö rös -
ke resz tes ren dez vényt 70 000 Ft-tal tá mo gat ta.

Fegy ver nek Biz ton sá gos és Egész sé ges Kör nye ze té ért
Ala pít vány:

Be vé tel: 88 669 Ft (SZJA 1%, és ka ma tai) 

A Szapárfalui Óvo dá ban szer ve zett nyá ri nap kö zis tá bor
költ sé ge i hez 50 000 Ft-tal já rult hoz zá.

Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány:

Be vé tel:  88 500 Ft (ma gán sze mé lyek ado má nya),

232 282 Ft (SZJA 1%, és ka ma tai)

A Kar nagy ok Kó ru sát tá mo gat ta 20 000 Ft-tal, és 31 fel sõ -
ok ta tás ban ta nu ló di á kot se gí tett ösz tön díj jal.

-Ala pít vá nyok-

Az ala pít vá nyok ról
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Az év ele ji ter ve zés kor el ha tá roz tuk az idõ sek kel, hogy
egy szom ba ti nap Bográcsolásra jö vünk össze. Szep tem -
ber 13-án si ke rült meg va ló sí ta ni el ha tá ro zá sa in kat. Nagy

lel ke se dés sel ké szü lõd tünk az idõ sek kel együtt, hogy jól
si ke rül jön ren dez vé nyünk. A húst meg vá sá rol tuk, a pör -
költ be va ló kat (hagy ma, pap ri ka, zsír, stb.) a bur go nyát és 
ubor kát fel aján lot ták az idõ sek, il let ve mi, a dol go zók. Kö -
zö sen sü töt tünk kü lön fé le sü te mé nye ket, va la mint a vál -
lal ko zó szel le mû idõ sek kö zül krump lis po gá csát, pis kó tát, 
al más és má kos sü te mé nye ket hoz tak. Reg gel nagy sür -
gés-for gás kez dõ dött a bog rács kö rül, amely ben ro tyo gott 
a ser tés la poc ka, me lyet ma guk az idõ sek fõz tek. Ebéd re
el is ké szült és szé pen te rí tett asz tal nál, halk mu zsi ka szó
mel lett jó ízû en el is fo gyasz tot ták. Elõt te min den ki gyü -
mölcs vod ká val kezd he tett, majd a fi nom, íz le tes ebéd
után ki mit kért, 1-1 po hár vö rös bort, sört vagy üdí tõt kor -
tyol ha tott. Ebéd után zsi bon gás töl töt te be a ter met, be -
szél get tek, jól érez te ma gát min den ki. Fo gyott a
sü te mény és a kávé is. Nagyon jó hangulatban telt el a
nap, dicsérték a szakácsokat, viccesen maximum pontot
kaptak. Megegyeztünk, hogy jövõre újra tervezünk közös
bográcsolást.

-III. szá mú Szapárfalui Idõ sek Klub já nak idõ sei és dol go zói-

Bográcsozás

A Hír mon dó ha sáb ja in már több ször is ír tunk a „te le pe si”
Klub éle té rõl. Ez a Klub a te le pü lés leg idõ seb bek lak ta ré -
szén he lyez ke dik el, azon a té ren, ahol a leg ke ve sebb kö -
zös sé gi hely van, aho va az ott élõ idõs ko rú la ko sok
össze jár hat nak, gon dos ko dás ra szo rul nak, messze van
az or vo si ren de lõ. Az itt dol go zó gon do zó nõk öt le te i re, ta -
lá lé kony sá gá ra, em ber is me re té re volt bíz va, mit tu dunk
kez de ni az idõ sek kel, ho gyan tud juk ak ti vi tás ra bír ni õket. 
Nem volt utol só szem pont a klub tag ok szá má nak a nö ve -
lé se sem, hi szen egy-egy in téz mény mû kö dé se függ az
el lá tot tak szá má tól is. Évek alatt új já szer ve zõ dött a Klub,
az újon nan be lé põk öröm mel vet tek rész a kéz ügyes sé -
get igény lõ fog lal ko zá sok ban, gyûj töt ték a ter mé se ket a
ké pek hez, ami vel dí szí tet tük az ott hont.
Ak tí van vesz nek részt a „reg ge li tor nán”, amely hez esz -
kö zö ket vá sá rol tunk (gu mi sza lag, lab da), já ró ká val is vé -
gez he tõ gya kor la to kat vé gez nek.  Kü lön bö zõ
fel ké ré sek re (Vö rös ke reszt, Mû ve lõ dé si Ház) bá bu kat,
esz kö zö ket ké szí te nek. Ha tal mas lel ke se dés sel fo gad ták 
a masszázs gé pet, amely re ge ne rál ja a fá jós ízü le te ket.
Jó han gu la tú, egy más hoz kö tõ dõ kö zös ség jött létre. 
Szep tem ber ben nyár son sü tünk az ud var ban, té len, nyá -
ron kü lön bö zõ hasz nos el fog lalt sá gok kal, vér nyo más mé -
rés sel, cu kor mé rés sel vár juk a te le pü lés idõ se it.

-II. szá mú Idõ sek Klub já nak dol go zói-

II. szá mú Új te le pi Idõ sek
Klub jának min den nap jai
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A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz -
pont Idõ sek Klub ja i nak prog ram jai, ren dez vé nyei.
Az Idõ sek Klub ja i nál nincs nyá ri szü net, az év min den hó -
nap já ban szí nes prog ra mok kal vár ják a gon dos ko dás ra
és ki kap cso ló dás ra vá gyó, ak tív idõs ko rú em be re ket. A
nyá ri hó na pok ban a stran do lá so ké, für dõ zé se ké a fõ sze -
rep. A nyá ri hó na pok ban Túrkeve és Kis új szál lás gyógy -
víz ében kú rál hat ták ma gu kat a nyá ri örö mök re vá gyók.
Szep tem ber ben a III. szá mú Szapárfalui Idõ sek Klub já -
nak idõ sei és dol go zói bográcsolásra gyûl tek össze, kö -
zö sen fõz ték és fo gyasz tot ták el egy han gu la tos szom ba ti 
na pon az íz le tes ser tés pör köl tet. 
A II. szá mú Új te le pi Klub já ban sza lon na sü tés re, ki nek-ki -
nek ked vé re va ló nyár son sü tés re in vi tál ták  a klub ta go -
kat. Min den ki hoz tat a nyárs ra va lót, a töb bit az
in téz mény dol go zói in téz ték.
Az I. szá mú Annaházi Idõ sek Klub já ban a moz gá suk ban
kor lá to zott, moz gás szer vi prob lé mák kal küz dõk nek la -
kos sá gi szin ten ortophediai szû rést szer vez tek jú ni us ban 
és ter vez nek még ok tó ber ben gyógy ci põ ké szí té si le he -
tõ ség gel.
A nap pa li el lá tás té rí tés kö te le zett sé ge 2008-tól vál to zott.
Aki igény be sze ret né ven ni a klu bok nyúj tot ta szol gál ta tá -
so kat, ren dez vé nye ket, prog ra mo kat, na pon ta 20 Ft-ot
kell fi zet ni. Ezt vissza for gat ják a klu bok éle té be. Szí ne -
seb bé, tar tal ma sab bá tud juk ten ni a sza bad idõ hasz nos
el töl té sét.
Min den év ben újí tunk az Idõ sek Nap ja meg ün nep lé sé -
ben. Eb ben az év ben bog rács ban fõz zük a
„pincepörköltet” 120 fõ re. A meg le pe tés ven dé gek Kar ca -
gi Nagy Zol tán és hú ga elõ adó mû vé szek lesz nek, akik
nó ta és operettdalokkal szó ra koz tat ják a klub ta go kat és
az in téz mény nyug dí jas dol go zó it.
Ter ve zünk még a he lyi idõs ott ho nok kal „Szent mi se az
idõ se kért” prog ra mot a Ka to li kus Egy ház ban, va la mint la -
kos sá gi szin ten ki rán du lás szer ve zé sét. To váb bi ak ban is
vár juk azo kat, akik nek fel kel tet te ér dek lõ dé sét az Idõ sek
Klub ja i nak moz gal mas éle te, és hasz no san sze ret né el -
töl te ni sza bad ide jét.

-Barta Józsefné-
-igaz ga tó -

Az idõsek klubjainak
rendezvényei



Hillender Györgyné  Bod nár
Má ria 1954. ok tó ber 18-án
szü le tett Dévaványán

1973-ban Fegyverneken
kezd te óvó nõi pá lyá ját. Már
ek kor ki tûnt ak ti vi tá sá val, jó
szer ve zõ ké pes sé gé vel.

Ké sõbb, mint óvo da ve ze -
tõ-óvo da igaz ga tó és ön kor -
mány za ti kép vi se lõ vál lalt
je len tõs sze re pet a köz ség
kul tu rá lis, kö zös sé gi éle té nek 
szer ve zé sé ben, bo nyo lí tá sá -
ban.

Hosszú ide je tar tó óvo da ve -
ze tõi te vé keny sé ge ki emel -

ke dõ szín vo na lú, mun ka bí rá sa, agi li tá sa pél da ér té kû
be osz tott jai elõtt. 

Ki ma gas ló szak mai mun ká já ért 1980-ban Mi nisz te ri Di -
csé ret ben ré sze sült.

Az õ kez de mé nye zé sé nek és utá na já rá sá nak kö szön he -
tõ a böl csõ de in dí tá sa, mely sok fegyverneki csa lád le he -
tõ sé ge it szé le sí ti ki a gyer me kek biz ton sá gos
el he lye zé sé vel.

Min dig szí vén vi sel te köz sé günk kul tu rá lis éle té nek ala ku -
lá sát, kör nye ze tét is er re ösz tö nöz ve. 

Szív ügye az ide gen nyelv óvo dás kor ban tör té nõ meg sze -
ret te té se. En nek ér de ké ben elõbb Auszt ri ai, majd Né met -
or szá gi óvo dák kal tar tal mas, gyü möl csö zõ kap cso la tot
ala kí tott ki.  

A né met or szá gi SIEGEN vá ros né hány óvo dá já val több
éves kap cso la tot ápol nak, mely nek ke re té ben köl csö nös
lá to ga tá so kon cse ré lik ki ta pasz ta la ta i kat a fegyverneki
és a siegeni óvó nõk, ta ní tó nõk.

A szlo vá ki ai Fegyvernekkel va ló fo lya ma tos kap cso lat tar -
tás ban is orosz lán részt vál lalt és vál lal. En nek ke re té ben
a két köz ség pol gár mes te rei alá ír ták a kap cso lat tar tás ról
szó ló do ku men tu mot. A kap cso lat tar tás nem csak pa pí -
ron él, éven te az egy más nál tett fa lu na pi lá to ga tá so kon
ölt tes tet. 

Cél ja, hogy a kap cso lat tar tás va la mennyi ok ta tá si és kul -
tu rá lis in téz ménnyel ne for má lis, ha nem tar tal mas és fo -
lya ma tos le gyen.

A gyer me kek is mer jék meg köz sé günk és or szá gunk ne -
ve ze tes sé ge it, ve gye nek részt an nak kul tu rá lis éle té ben
és ba rát koz za nak az ide gen nyelv vel.

Tukarcs Istvánné, Schultz
Er zsé bet 1956. szep tem ber
11-én szü le tett Fegy ver-
neken. A szom bat he lyi Ber -
zse nyi Dá ni el Ta nár kép zõ
Fõ is ko la ma te ma ti ka-orosz
sza kán és az eg ri Eszterházy
Kár oly Ta nár kép zõ Fõ is ko la
né met nyelv ta ná ri sza kán
sze rez te dip lo má it. 1977 óta
dol go zik az Or czy An na Ál ta -
lá nos Is ko la és Szak is ko la
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
Tag in téz mé nyé ben. Több fé le 
meg bí za tást is el lát évek óta:
osz tály fõ nök, a hu mán mun -
ka kö zös ség ve ze tõ je, az is -

ko lai If jú sá gi Vö rös ke resz tes cso port ta nár el nö ke, az
or szá gos kom pe ten cia mé ré se ket bo nyo lít ja és a drog el -

le nes mun kát szer ve zi. Rend sze re sen ké szít fel
gye re ke ket ka taszt ró fa vé del mi és né met nyel vi ver se -
nyek re.

2. cik lus ban tag ja a Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se -
lõ tes tü le té nek, dol go zott a Szo ci á lis Bi zott ság ban és je -
len leg a Pénz ügyi Bi zott ság ban.

Tukarcs Istvánné1985-tõl tag ja, 1999-tõl a Fegyverneki
Hor gász Egye sü let el nö ke.

Meg vá lasz tá sa óta so kat tett az egye sü let kö zös ség gé
szer ve zõ dé se te rü le tén. Min dent meg tesz a hor gá szok,
fõ leg gyer me kek kör nye zet tu da tos élet mód ra ne ve lé sé -
ért. Fá rad ha tat la nul és hoz zá ér tés sel szer ve zi a hor gász -
ver se nye ket, ve tél ke dõ ket és az ok ta tást a gyer mek és ifi
hor gá sza ink szá má ra. Az ese mé nyek rõl és ren dez vé -
nyek rõl fo lya ma to san be szá mol a Fegyverneki Hír mon -
dó ban, az új Nép lap ban, va la mint a Ma gyar Hor gász ban
tá jé koz tat ja a hor gá szo kat a re kord lis tás fo gá sok ról, ami -
vel Fegy ver nek hír ne vét gya ra pít ja. Lel ki is me re tes mun -
ká já nak, jó szer ve zõ kész sé gé nek és lel kes se gí tõ i nek
kö szön he tõ en a tag lét szá munk egy re emel ke dik. El nök -
sé ge alatt az egye sü le ti élet szer ve zet tebb, prog ram ja ink, 
ren dez vé nye ink szí ne seb bek és egy re lá to ga tot tab bak
let tek. A me gyei kül dött köz gyû lés 2002-ben meg vá lasz -
tot ta a Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye sü le tek Szö vet -
sé ge Se gé lye zé si Bi zott sá gá nak tag já vá. Ál do za tos
mun ká ját a me gye is el is me ri. A Kö zép-Ti sza Vi dé ki Hor -
gász Egye sü le tek Szö vet sé ge „Egye sü le ti Mun ká ért” ki -
tün te tés ben ré sze sí tet te.

Zakar Zoltánné, Kar dos Éva
1954. ja nu ár 26-án szü le tett
Fegyverneken.

1976-ban, a Ju hász Gyu la Ta -
nár kép zõ Fõ is ko lán, Sze ge den 
szer zett bi o ló gia-test ne ve lés
sza kos ta ná ri dip lo mát.

In téz mé nyünk ben 1988. au -
gusz tus 1-tõl dol go zik.
Te vé keny ke dett bi o ló gia-test -
ne ve lõ ta nár ként, osz tály fõ -
nök ként, mun ka kö zös ség
ve ze tõ ként. Min dig pél da mu ta -
tó an, sze ré nyen vé gez te fel -
ada ta it. Is ko lai sport
ren dez vé nye ink, sport fog lal ko -

zá sa ink fõ szer ve zõ je. Ta nu lói ered mé nye sen sze re pel -
tek sport ver se nye ken. 2000-tõl a bi o ló gia és
ter mé szet is me ret tár gyak ok ta tá sa lett a fõ te vé keny sé ge. 
Mun ká ját min dig lel ki is me re te sen és ered mé nye sen vé -
gez te és vég zi. Ki emelt fel ada tá nak te kin ti a te het ség
gon do zást. Idõt, fá radt sá got nem is mer ve fog lal ko zik a bi -
o ló gia iránt ér dek lõ dõ gye re kek kel a fel sõ ta go za tos éve ik 
alatt. A ter mé szet vé de lem, a ter mé szet meg is mer te té se
és meg sze ret te té se a szív ügye. Gyak ran moz dít ja ki a
gye re ke ket az is ko la fa lai kö zül, te rep gya kor la to kat szer -
vez Fegy ver nek kör nyé kén. Is ko lánk ban a köz al kal ma -
zot ti ta nács ak tív tag ja.

Te het ség gon do zó mun ká ja ré vén ta nu ló ink min dig az él -
me zõny ben sze re pel nek a re gi o ná lis, me gyei és or szá -
gos ver se nye ken már 2000 óta, öreg bít ve ez zel az is ko la
és a te le pü lés jó hí rét. Ta nít vá nyai kö zül töb ben már
egye te men, fõ is ko lán ta nul nak, to vább vit ték a Tõ le ka -
pott ter mé szet sze re te tet.

Ver seny ered mé nyei ma gu kért be szél nek. 2000 óta me -
gyei, te rü le ti és or szá gos ver se nye ken 51 ran gos he lye -
zést ért el ta nít vá nya i val, me lyek kel Fegyverneknek
hír ne vet szer zett a szak te rü le tén.

Fegyvernek Közszolgálatáért díj 
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Gyü möl csö zõ kap cso la tunk 3 éve kez dõ dött, ami kor elõ -

ször lá to gat tunk Né met or szág ba, a né met óvo da pe da gó -
gia ta nul má nyo zá sa cél já ból. Az óta már vol tunk há rom
al ka lom mal is, me lyek rõl már ol vas hat tak új sá gunk ban. A
pe da gó gi ai el vek meg is me ré se mel lett a ven dé gül lá tó
óvó né nik kel is na gyon jó kap cso la tot si ke rült ki ala kí ta -
nunk.

Most az Észak Rajna-Westfaliai Siegen ré gió AWO-s óvo -
da ne ve lõ tes tü le té bõl lá to ga tott el hoz zánk 3 óvó né ni
Günter Hensch úr szer ve zé sé vel.

Csak né hány na pot töl töt tek tér sé günk ben (szep tem ber
3-tól 6-ig), ami igen zsú folt tá tet te a szak mai és kul tu rá lis
prog ra mot. El lá to gat tak tér sé günk min den óvo dá já ba,
ahol a gyer me kek ap ró aján dék kal ked ves ked tek ne kik.

Be te kin tést nyer het tek az is ko lai ok ta tás ber ke i be is, ahol
Bercsényiné Var ga Er zsé bet el sõs osz tá lyá ban lát hat tak
egy nagy sze rû tan órát.

Meg is mer ked tek Fegy ver nek ne ve ze tes sé ge i vel, el lá to -
gat tak Abádszalókra a Ba ba mú ze um ba. A Ti sza tó szép -
sé ge i vel és ma dár vi lá gá val is mer ked tek egy han gu la tos
csó na kos ki rán du lás al kal má val.

Ven dé ge ink most elõ ször jár tak Ma gyar or szá gon, így Bu -
da pes ten sem vol tak még. Ezért kí ván sá guk ra el lá to gat -
tunk fõ vá ro sunk ba, ahol a Par la men tet, a Bu dai vá rat,
néz ték meg, és az es ti Du na-part lát kép ében gyö nyör köd -
het tek.

Ven dé ge ink kel szak mai kap cso la ton túl ba rá ti kap cso la -
tot  is si ke rült ki ala kí ta nunk, ami re mél jük, to vább bõ vül
mind két or szág pe da gó gi á já nak és  kul tú rá já nak köl csö -
nös meg is me ré sé vel.

-Krupa Lajosné-

Né met – ma gyar óvo da -pe da gó gi ai ta pasz ta lat cse re

Szep tem ber 22-27 kö zött az Észak Rajna-Westfáliai
Siegen ré gió fo ga dott min ket ta ní tó nõ ket. Kép vi sel tük a
fegyverneki, kuncsorbai ál la mi és a tö rök szent mik ló si
Beth len úti re for má tus is ko lá kat. Igen tar tal mas, gaz dag

prog ram várt ránk. Ala pít vá nyi, ál la mi, egy há zi fenn tar tá -
sú óvo dák ban, alap is ko lák ban jár tunk, sõt a siegeni egye -

te men is meg for dul tunk.Be pil lan tást nyer tünk a fo gya ték -
kal élõk min den nap ja i ba is. Tan órá kon, fog lal ko zá so kon
ve het tünk részt, majd meg be szél tük a gond ja in kat, si ke -
re in ket, ami sok szor ha son ló volt az itt ho ni val. 

Ki rán du lá sok kal, tú rák kal, mú ze um lá to ga tás sal tet ték
még él mény dú sab bá nap ja in kat. A köl ni dóm lát vá nya, a
hilchenbachi bú csú for ga ta ga,  a Ginsburg ki lá tó nál el köl -
tött kö zös es ti va cso ra fe lejt he tet len mind nyá junk nak. 

Mind eze kért kö szö net il le ti e prog ram meg ál mo dó ját, fõ
men to rát GÜNTER HENSCH urat. A tol má csunk -Krupa
La jos- nél kül sem igen bol do gul tunk vol na, mint ahogy
Gazsó Ist ván gép ko csi ve ze tõnk nél kül sem, aki többezer
km-t ve ze tett pre cí zen.Ter mé sze te sen tá mo ga tó ink is
vol tak- van nak,akik szí vü kön vi se lik az ilyen jel le gû ta nul -
mány utat, mely így szá munk ra is meg fi zet he tõ volt. Há lá -
san kö szön jük!

Re mél jük a tér sé günk be el lá to ga tott AWO-s óvó nõk mel -
lett a most meg is mert új ba rá ta ink is vi szo noz zák majd a
lá to ga tá sun kat szû kebb ha zánk ban!   

A részt ve võk ne vé ben: 

-Huberné Doroszlai Éva (nyug dí jas pe da gó gus) -

Pe da gó gi ai kon fe ren cia Né met or szág ban

Is mét be kö szön tött az új tan év. Is ko lánk 364 ta nu ló val
kezd te meg a mun kát. A kez dést már a nyár fo lya mán elõ -
ké szí tet tük. Ki me szel tünk több he lyi sé get, füg gö nyö ket
vá sá rol tunk, ud va ri pa do kat sze rel tünk fel, ki ja ví tás ra ke -
rült az épü let fa lá nak va ko la ta, fel újí tás ra ke rült a par ket ta
több te rem ben. Min den vi lá gí tó test le cse ré lés re ke rült
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta jó vol tá ból a
Sze münk Fé nye Prog ram ke re té ben. A szü lõk mun ká juk -
kal és anya gi lag is tá mo gat ták az is ko la szé pü lé sét. Az
idei tan év ben is van né hány új don ság. 5. év fo lya mon be -
ve zet tük a nem szak rend sze rû ok ta tást. To vább mû kö dik
a bel sõ gon do zói rend szer 1-4. év fo lya mon. Be ve ze tés re
ke rült a fa kul tá ci ós rend szer 6-8. év fo lyam okon ma gyar

és ma te ma ti ka tár gyak ból. To vább ra is ok ta tunk
in teg rál tan sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu ló kat. Tan órán kí -
vü li fog lal ko zá so kat szer ve zünk több te rü le ten, te het ség -
gon do zás, kor re pe tá lás, szak kö rök for má já ban. He lyet
ad az is ko lánk igény sze rint hit tan ok ta tás nak, nép tánc -
nak, szol fézs ok ta tás nak, üveg fes tõ ta go zat nak. Az idén
is meg ren dez zük ha gyo má nyos dél utá ni ren dez vé nye in -
ket, Mi ku lás disco, Ki mit tud?, Far sang, Mó ra-na pok,
Húsvétolás, Sze re tet nap ja, stb. Re mél jük, hogy tan év vé -
gén ta nu ló ink tu dás sal és új él mé nyek kel gaz da god va
kez dik majd a kö vet ke zõ nyári szünetet.

-Ko vács Il di kó tagint. ve ze tõ-

Tan év kez dés a Mó rá ban
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Bár be kö szön tött az õsz, még is vi dá man gon do lunk
vissza a nyár ra, és per sze a nyá ri nap kö zi re. Mint min den
év ben, 2008. jú li u sá ra is meg szer vez tük az is ko lás gye re -
kek tá bo roz ta tá sát a Mó rá ban, mely re akadt je lent ke zõ
bõ ven - több is ko lá ból is. A prog ra mok na gyon nép sze rû -
ek vol tak an nak el le né re, hogy 7 – 13 éves kor osz tály igé -
nye it pró bál tuk fi gye lem be ven ni és ki elé gí te ni.
Meg lá to gat tuk a túrkevei stran dot, jár tunk lo var dá ban,
mo zi ban, és cso dá la to san érez tük ma gun kat a szol no ki
va das park ban is. A gya log- és a ke rék pár tú rát még a leg -
ki seb bek is jól bír ták. Nagy kö rû ben még cir kos ka lá csot is 
süt het tek a ke men cé ben a kis paj tás ok. A kö zös já té kok,
jó él mé nyek év rõl év re sok gyer me ket csa lo gat nak a két
he tes pi he nés re. Re mél jük, jö võ re új je lent ke zõk kel bõ vül
szí nes kis tár sa sá gunk!

-Vízkeletiné Fe ke te Esz ter-
-tanítónõ-

Nyári napközi a Mórában

Szentpéteri Tiborné ta ní tó nõ a 2008. au gusz tus 30-i tan -
év nyi tó ün nep sé gün kön 36 éves pe da gó gus pá lya fu tá sa
alatt vég zett ki emel ke dõ ok ta tó-ne ve lõ mun ká já ért Pe da -
gó gus Szol gá la ti Em lék érem ki tün te tés ben ré sze sült az
Ok ta tá si Mi nisz té ri um tól.
Szentpéteri Tiborné 1972-ben szer zett pe da gó gus dip lo -
mát a Jász be ré nyi Ta ní tó kép zõ In té zet ben. Az óta a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban dol go zik pe da gó gus ként, s
eb ben az év ben nyug díj ba vo nult. Je len leg tag Fegy ver -
nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le té nek
az If jú sá gi, Kul tu rá lis, Ok ta tá si és Sport Bi zott sá gá ban.
Ta ní tó ként egy aránt fon tos nak tar tot ta a te het sé ges ta nu -
lók és a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók fej lesz té sét. A kö zös -
ség for má lás te rén na gyon so kat fá ra do zott. Di ák jai
rend sze re sen fel lép tek kul tu rá lis mû so rok kal az is ko la fa -
la in kí vül is. Az al só ta go za tos mun ka kö zös ség nek a ve -
ze tõ je volt 1993-2007-ig. 
A szü lõk kel min dig pél da ér té kû en tar tot ta a kap cso la tot.
Az in téz mény név adá sa is a ne vé hez fû zõ dik, az ál ta la ja -
va solt ne vet vá lasz tot tuk. 

Tu dá sát fo lya ma to san igye ke zett meg újí ta ni, min den új
pe da gó gi ai kez de mé nye zés nek el sõ ként állt az élé re.
Szak vizs gá zott pe da gó gus, de a bá to rí tó ne ve lés, drá ma -
já ték ve ze tõi kép zé se ken is gya ra pí tot ta tu dá sát. 
Mun ká ját csend ben, sze ré nyen vé gez te ki ma gas ló szín -
vo na lon, me lyért 1994-tõl ta ná cso si cím pót lék ban ré sze -
sült.
Leg fõbb cél ja az in téz mény ben az ok ta tás szín vo na lá nak
eme lé se, a kö zös ség for má lás, a ne ve lés, a jó is ko lai lég -
kör meg te rem té se, a szü lõk kel va ló jó kap cso lat ápo lá sa.
Kol lé gá it, kü lö nö sen a pá lya kez dõ ket min dig tá mo gat ta,
se gí tet te szak mai mun ká juk ki tel je se dé sét. 
Te le pü lé sün kön és az in téz mé nyünk ben is ki vív ta az em -
be rek tisz te le tét, sze re te tét, meg be csü lé sét. Gra tu lá lunk
és jó egész sé get kí vá nunk a ki tün te tett nek!

-Ko vács Il di kó-
-Tagint. ve ze tõ-

Pe da gó gus Szol gá la ti Em lék érem ki tün te tés át adás a Mó rá ban

Ta lál ja meg az Ön szá má ra leg jobb el fog lalt sá got!
Jön az õsz, új ra in dul nak a klu bok, kö rök, szak kö rök.
Fel nõt tek nek:
A Mû ve lõ dé si Ház ban ok tó ber 6-tól min den hét fõn 18
órá tól az Ügyes Ke zek Klub ja vár ja hí mez ni, ké zi mun káz -
ni sze re tõ em be re ket.
Csü tör tö kön ként 1530-tól a Baba-Mama Klub hív ja a kis -
gyer me ke se ket.
A Jó ga Klub tag jai té len-nyá ron szer dán ként 18 órá tól
mo zog nak együtt. 
A Kung-fu-sokhoz hét fõn-csü tör tö kön 18 órá tól csat la -
koz hat nak az ér dek lõ dõk.
A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let nép ze nei, nép tánc,
ének és ze ne ta go za ta a meg szo kott pén te ki és ked di
pró ba idõ pon tok ban gya ko rol.
A has tán co sok kö zé ok tó ber 25-én 1230-kor le het még je -
lent kez ni
Gyer me kek nek:
A nép tánc, ci te ra, mo dern tánc, has tánc és zon go ra cso -
por tok ba még fo ga dunk je lent ke zõ ket. Az ér dek lõ dõk a
Mû ve lõ dé si Ház ban je lez zék igé nyü ket

-Tû he gyi Ju li an na-

Klubok, szakkörök
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la min den
tag in téz mé nyé nek együtt  a Mû ve lõ dé si Ház ban tart ja ok -
tó ber 21-én a pályáválasztási szü lõi ér te kez le tet, ahol a
szü lõk és a ta nu lók tá jé ko zód hat nak a kör nyék is ko lá i ról,
a kö zép fo kú in téz mé nyek igaz ga tó i tól.
Ha tud ja már, hogy ho vá men jen a gyer me ke, azért jöj jön
el, hogy eb ben meg erõ sít se ma gát és gyer me két, ha nem 
biz tos még, vagy tel je sen ta nács ta lan, ak kor azért, hogy
tám pon to kat kap jon.
Ma már egész éle ten át tar tó ta nu lás a meg szo kott, még -
sem mind egy, hogy ho gyan in dul gyer me ke a nagy be tûs
élet fe lé.
Jöj jön el Ön is, tá jé ko zód jon!

-Tû he gyi Ju li an na-

Szülõk figyelmébe

2008. ok tó ber 28-án 1630-tól a Mû ve lõ dé si Ház ban „Meg -
gyógy ul hatsz, mert gyó gyít ha tat lan be teg ség nincs!
Avagy a be teg sé gek okai a Hippokratesz Medicentrum
ta pasz ta la ta i nak tük ré ben és elõ adá sá ban” cím mel a
Hippokratesz Medicentrum or vos és gyó gyí tó csa pa ta ad
elõ a Gyó gyí tó roadshow el sõ ál lo má sán. 
Hall hat nak a mé reg te le ní tés rõl, ar ról, ho gyan él jük túl a
hét köz nap ok va ló sá gát, tér ren de zés rõl. 
Ne fi zes sen! Gyógy ul jon!
Az elõ adás elõtt 15 órá tól te rá pi ák, mé ré sek lesz nek.

-Tûhegyi Julianna-

Meg gyógy ul hatsz
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2008. szep tem ber 20-án Szigetszentmiklóson jár tunk ta -
nul má nyi ki rán du lá son a 11. osz tá lyos ker tész ta nu ló ink -
kal. A „Hortus Hungaricus Nem zet kö zi Ker té sze ti
Szak ki ál lí tás és Vá sár”-t te kin tet tük
meg.

A mint egy 15.000 m2-es alap te rü le tû
ki ál lí tás és vá sár el sõ sor ban a ma gyar 
ker té sze ti cé gek és ter me lõk se reg -
szem lé je volt. A leg na gyobb te rü le tet
a ma gyar ki ál lí tók dísz nö vé nyei fog lal -
ták el.

A ki ál lí tá son szá mot te võ volt a ker té -
sze ti tech ni ka és a hát tér ipar – így az
üveg há zak, fó li ák, ön tö zõ be ren de zé -
sek, cso ma go ló gé pek, ter mesz tõ kö -
ze gek –rész vé te le, me lyek nél kül a
kor sze rû ker té szet el kép zel he tet len.

Gaz dag nö vény anya got be mu ta tó kol lek tív rész vé te lû ki -
ál lí tá si stan dok vol tak lát ha tók.

A Ma gyar Vi rág kö tõk és Vi rág ke res ke dõk szak mai Egye -
sü le té vel együtt mû köd ve a „IV. Hortus Vi rág kö té sze ti Ku -
pát” is meg ren dez ték idén, me lyen ma gyar vi rág kö tõk
ran gos me zõ nye mér te össze tu dá sát. A kö té sze ti kom -
po zí ci ó kat a ki ál lí tás te rü le tén a szak mai-és a nagy kö zön -
ség egy aránt meg cso dál hat ta.

A vi rág és dísz nö vény stan do kon több tíz ezer szál és több 
ezer faj ta dísz nö vény pom pás lát vá nyá ban gyö nyör köd -
het tünk. Ezen kí vül a sza bad té ri és bel té ri vá sá ron „sze -

mez get het tünk”, ker tünk hi ány zó
nö vény ké jét, ker té sze ti be ren de zé sét
meg vá sá rol hat tuk.

A ki ál lí tás ren dez vény szín pa dán, a vi -
rág kö té sze ti be mu ta tó kon a szak ma
hol land, olasz és ma gyar mes te rei lép -
tek fel, eb be is be te kin tést nyer tünk.

A ki ál lí tá son lát hat tunk vá gott vi rá go -
kat és cse re pes nö vé nye ket, szá raz vi -
rá go kat, fa is ko lát, gyógy-és
fû szer nö vé nye ket, táj- és kert épí té -
sze ti ele me ket, friss és fel dol go zott
gyü möl csö ket és zöld sé ge ket, sza po -

rí tó anya go kat, mû trá gyá kat, nö vény vé dõ sze re ket, ter -
mesz tõ kö ze ge ket, ker té sze ti be ren de zé se ket, gé pe ket,
ker té sze ti tech ni kai esz kö zö ket, cso ma go ló anya go kat,
ker té sze ti kel lé ke ket, ke rá mi á kat és kaspókat.

Mind a ta nu lók, mind a kí sé rõ ne ve lõk szá má ra kel le me -
sen telt a ta nul má nyi ki rán du lás, él mé nyek kel gaz da god -
va tér het tünk ha za.

-Kocsmár Er zsé bet-
-szaktanár-

Hortus Hungaricus

Le zá rult a pá lyá zá si idõ szak a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um, va la mint a Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért
Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma ál tal kö zö sen meg hir de tett
Ta nu lást tá mo ga tó ösz tön díj ra va la mint az „Út a kö zép is -
ko lá ba „el ne ve zé sû alprogramban va ló rész vé tel re. 

AZ Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la tag in téz -
mé nyé ben az ál ta lá nos is ko lák 7., 8. osz tá lyos ma gyar
ál lam pol gár sá gú ro ma szár ma zá sú di ák jai. 3,5- 4,49-es
ta nul má nyi át la gig (7 fõ) „Ta nu lást Tá mo ga tó Ösz tön díj -
ra” 4,5-ös fe let ti át lag ese tén (1 fõ) Czinka Pan na Ösz -
tön díj el nye ré sé re pá lyáz hat tak. Si ke res el bí rá lás ese tén 
25.000 Ft/fõ, il let ve 30.000 FT/fõ pénz ju ta lom ban ré sze -
sül het nek ta nu ló ink, me lyet, ta nu lá su kat se gí tõ ki adá -
sok ra költ het nek el.

Szak is ko lás ta nu ló ink kö zül „Ta nu lást Tá mo ga tó Ösz tön -
díj ra 1 fõ pá lyá za ti anya gát to váb bí tot tuk, aki meg fe lelt a
kri té ri u mok nak és a ta nul má nyi át la ga a 3.00 fö lött volt.
Az õ ju tal ma ked ve zõ be so ro lás ese tén 30.000 Ft a
2008/2009 –es tan év re.

 A pá lyá za tok el bí rá lá si ha tár ide je: 2008 de cem ber 30. A
meg ítélt tá mo ga tá sok ki fi ze té sé nek ha tár ide je leg ké sõbb 
2009. ja nu ár, me lyet a pá lyá zók az ál ta luk meg adott cím -
re kap nak meg.

„Út a kö zép is ko lá ba „el ne ve zé sû alprogramot, hal mo zot -
tan hát rá nyos, hát rá nyos hely ze tû 7., 8. –os ta nu lók ré -
szé re hir det ték meg a 2008/2009-es tan év ben.

Is ko lánk ban im már 5. éve pá lyá zik si ke re sen di ák és
men to ra (pe da gó gus) a kö zö sen el nyer he tõ ösz tön díj ra
mely nek el nyer he tõ össze ge a di ák ré szé re ha vi 3500 Ft.  
A prog ram ba az idén há rom új se gí tõ szán dé kú pe da gó -
gus kap cso ló dott be a ré gi há rom fõ mel lé és nyúj tot ták
be pá lyá za ti anya gu kat 10 gyer mek fel ké szí té sé re, érett -
sé git adó kö zép is ko lá ba va ló be ju tá sá ra. Az ed di gi ta -
pasz ta la tok sze rint a nyer tes pá lyá zók mind egyi ke el ér te
cél ját s él ni kí vánt a le he tõ ség gel ta nul má nya it, érett sé git 
adó kö zép is ko lá ban foly tat hat ja.

 A pá lyá za tok el bí rá lá si ha tár ide je: 2008. no vem ber 30. A 
meg ítélt tá mo ga tá sok ki fi ze té sé nek ha tár ide je a meg -
adott idõ szak ok ra két rész let ben tör té nik: 2009. ja nu ár
(szep tem ber- de cem ber), 2009. jú ni us hó nap ban (ja nu -
ár- jú ni us).

-Páncél Tí mea-

Pá lyá za ti Hí rek

A Sár ga ri gó ci te rás cso port ok tó ber 1-jén ked ves meg hí -
vás nak tett ele get.
Az idõ sek nap ján vi dám dal cso kor ral kö szön töt ték az An -
gol kert Idõ sek Ott ho na la kó it,
akik nagy sze re tet tel fo gad ták a lá nyo kat. Já té kuk kal és
csen gõ hang juk kal si ke rült mo solyt csal ni uk a la kók ar cá -
ra.
A cso port tag jai: Bu rai Etel ka, Ba logh Ale xand ra, Raffael
Zsó fia, Ré ti Éva, Pusz tai Re gi na, Náhóczki Hen ri et ta,
Cseh An ge li ka

-Gerõcs Esz ter-

Sárgarigó citeracsoport
A ta va lyi év ha gyo má nya i hoz hí ven eb ben az év ben is
foly tat tuk pro jekt dél után ja in kat az Or czy is ko la al só ta go -
za tá nak nap kö zi jé ben. 

Idén elõ ször a „Gó lya bál” ke rült meg ren de zés re, ahol a
pár he te ér ke zett kis el sõ osz tá lyo so kat az „öreg di á kok”
köz re mû kö dé sé vel „iga zi” Or czyssá avat tuk. Eh hez kü -
lön bö zõ fel ada to kat kel lett el vé gez ni ük a fel ál lí tott aka -
dály pá lyán, és azon kí vül is, ter mé sze te sen az idõ seb bek 
se gít sé gé vel. A fel ada tok kö zött sze re pelt szla lom fu tás
össze kö tö zött lá bak kal, tû zön át ug rás, kakaóscsiga
evés, volt kö zös tánc, és cu kor ke re sõ ver seny is.

Nem csak a gye re kek, mi ne ve lõk is na gyon jól érez tük
ma gun kat, a ki csik si ke re sen vet ték az aka dá lyo kat,
mind annyi an „iga zi” Or czyssá vál tak.

-nap kö zis ne ve lõk-

Gólyabál az alsós napköziben
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A nyár fo lya mán a gye re kek 
szá má ra ve tél ke dõt szer -
vez tünk a Könyv tár ban. Öt
ka te gó ri á ban mé ret het ték
meg ma gu kat, me lyek kö -
zött sze re pelt: tárgy, nö -
vény, ál lat, hí res em ber,
or szág. Sok je lent ke zõ volt,
de kö zü lük csak két gyer -
me ket tud tunk ju tal maz ni,
akik majd nem hi bát la nul töl -
töt ték ki a fel adat la po kat. A
két sze ren csés nyer tes Ré ti 
Éva, és Mihácsi Ta más volt, 
aki ket könyv ju ta lom ban ré -
sze sí tet tünk.

Gra tu lá lunk Ne kik!
-Tûhegyi Julianna-

Nyári felfedezések

Ked ves Test vé rek!

Las san egy esz ten dõ telt el az óta, hogy ki ne ve zést kap -
tam a Fegyverneki Re for má tus Egy ház köz ség  he lyet tes
lel ké szi ál lá sá ra. Is ten nek le gyen há la azért, hogy ez alatt
az idõ alatt meg ál dot ta a szol gá la tot és a kö zös gyü le ke -
ze ti mun kát is. Si ke rült a tisz telt Ön kor mány zat se gít sé -
gé vel, va la mint pá lyá za ti pénz esz kö zök bõl és nem
utol só sor ban me leg szí vû, jó lel kû köz ado má nyok ból leg -
alább a Re for má tus Temp lo munk fõ be já rat tal szem ben
le võ tel jes hom lok za ti re konst ruk ci ó ját el vé gez ni! Is ten -
nek le gyen há la mind ezért! A hit tan ok ta tás is egyen lõ re 2 
he lyen in dul ha tott be. Ez úton kö szö nöm meg a tisz telt
fenn tar tók eb bé li szí ves se gít sé gét is. Min dig nagy örö -
met je len tett és je lent ma is a gyer me kek kel va ló fog lal ko -
zás. Meg gyõ zõ dé sem és hi tem sze rint ma na gyon fon tos, 
hogy mi lyen lég kört tud nak te rem te ni a ve lük fog lal ko zó
fel nõt tek, va la mint az, hogy mi lyen irány vo na lat mu ta tunk 
ne kik pél da ként elõt tük jár va. Óri á si fe le lõs ség ez! A mai
vi lá got saj nos a cél ta lan ság jel lem zi! De eb ben a so kak
szá má ra re mény te len hely zet ben is van ki út! Mert az
Evan gé li um, a Szent írás ma is ké pes utat mu tat ni, ha
meg pró bál juk éle tün ket ah hoz iga zí ta ni! Ör ven de tes,
hogy eb ben az esz ten dõ ben több ke resz te lés is tör tént,
va la mint 2 pár is a Fegyverneki Re for má tus Temp lom ban 
kér te Is ten ál dá sát há zas ság kö té sé re.

Né hány szó ban jö võ be li ter ve ink rõl! Sem mi kép pen sem
sze ret nénk meg fe led kez ni ar ról, hogy bi zony eb ben az
év ben 80 éve már, hogy Re for má tus Temp lo ma van a
gyü le ke zet nek. Sze ret nénk mél tó kép pen meg ün ne pel ni.
Ter ve ink kö zött sze re pel, hogy ok tó ber hó nap ban kó rus -
hang ver senyt szer ve zünk a Fegyverneki Nõi kar, va la -
mint a kunhegyesi Cser mely kó rus szol gá la tá val, majd
ezt kö ve tõ en Sza bó Jó zsef, a Nagy kun sá gi Re for má tus
Egy ház me gye es pe re se volt ün ne pi há la adó is ten tisz te -
le tet tar ta ni. Eze ket az al kal ma kat a kel lõ idõ ben pla ká ton 
is hir det ni fog juk, amely al kal mak ra már most sze re tet tel
vár juk a la kos sá got!

Úgy ér zem, mind ezek az ör ven de tes ese mé nyek re -
mény ség re ad nak okot és lát hat juk a Min den ha tó Is ten
ke ze mun ká ját gyü le kez tünk éle tén. Ál dást kí vá nok min -
den ked ves test vé rem éle té re! 

-Halassy Fe renc Já nos-
-re for má tus lel ki pász tor-

A  Fegyverneki Re for má tus
Egy ház köz ség éle té rõl

50 éve an nak, hogy a szé kes fe hér vá ri Ál la mi Ta ní tó kép -
zõ ben ve het te át dip lo má ját Nida Istvénné, Ju ci ka ta ní tó
né ni. Eb bõl az al ka lom ból, az is ko la jog utód ja Arany Ok -
le véllel aján dé koz ta meg, amit az ok tó ber 22-i ün ne pi
tes tü le ti ülé sen ve het át.
Jó egész ség ben el töl tött, tar tal mas nyug dí jas éve ket kí -
vá nunk.

-Szerkesztõség-

50 év

A fa lu észak ke le ti sar ká ban van a domb. Régesrégi ha -
lom, többezer éves te met ke zé si hely. Sze rin tem te met -
kez tek itt már szkí ták, szar ma ták, (roxolánok és jazigok
egy for mán), ké sõbb ger má nok, ava rok. Hu nok egé szen
biz to san ál doz tak itt is te ne ik nek, még az ava rok elõtt jöt -
tek, va la hogy min den ke le ti nép itt kö tött ki, ezen az egy -
kor a Ti szá ból ki emel ke dõ  szi ge ten. Mû hol das
fel vé te le ken tisz tán ki ve he tõ a ré gi fo lyó me der ka nya ru -
la ta, kör be ve szi a te me tõt. A ku nok szo kat la nul nagy hal -
mot hord tak a ré gi te met ke zé si hely re, biz to san fon tos
em bert, ta lán nem zet ség fõt rej te nek a ré gi sír he lyek.
Kép zel je nek egy al föl di sík ság ból ki emel ke dõ dom bot,
ahon nan el lát ni a vi lág vé gé ig, észak fe lé lát ni a Mát ra
szi lu ett jét, dél re a sóúton bal la gó sze ke re ket. Gye rek ko -
rom ban va la hogy min dig itt kö töt tünk ki su li után, nyá ron
néz tük az égen a rep csi ket, a kö ze li Kun ma da ras ról száll -
tak fel a MiG-ek, ha tal ma sat rob bant mö göt tük az ég, mi -
kor el ér ték a hang se bes sé get. Té len szán kóz tunk, a
bi ka fer tõn csúsz kál tunk,  fa gyott jé gen. Ta vasszal és
õsszel a ma da ra kat fi gyel get tük, nagy em ber ta ní tott,
Lelovich Gyu ri bá csi, min dent tu dott a ha zai és a köl tö zõ
ma da rak ról. Tõ le tu dom, hogy a domb gyó gyít, azok
gyógy ul nak, akik jó in du lat tal ke re sik fel a he lyet. A domb
egé szen biz to san szent hely, nem csak az õsi szak rá lis
ál do za tok és a 160 éve emelt fe szü let mi att. Sok kal in -
kább azért, mert aki ki jön ide, fel bal lag a te tõ re, kör be néz, 
és el éri a sokezernyi év, amit már meg ért a domb. Rég óta 
jár nak ide az em be rek, és aki nek adott sá ga van érez ni a
föld és a ter mé szet, az ele mek rez gé sét, meg érin ti a hely. 
Szin te min dig fúj a szél, be szél a lá to ga tó hoz, so kan ér tik
a szót.
Kö zü lük Nagy Gyu la vál lal ta ma gá ra, hogy “kar ban tart ja
a hely lel két”, sok szor jár ide, ké pes kom mu ni kál ni a
domb bal, és to vább tud ja ad ni az üze ne tet azok nak, akik
hin ni akar nak sa ját ere jük ben. A ha lom egy for mán se gít
min den rá szo ru ló nak, se gít meg ér te ni a ter mé szet be va -
ló be il lesz ke dé sün ket, me di tál ni azon, mi le gyen az ér ték, 
mi le gyen a lé lek. 
Hét köz na pi, ren des em be rek aka ra tá ból a domb hí vei
emel tek egy em lék táb lát, ami fo gad ja az er re ve tõ dõ lá to -
ga tót.

-Ekker Jó zsef-

Domb
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Ko vács La jos 
ha lá lá nak má so dik év for du ló já ra.
"El csi tult egy szív, mely ér tünk do bo gott.

Pi hen egy kéz, mely ér tünk dol go zott.

Ál mod tál egy öreg kort, cso dást és szé pet.

Az uno kák ri csa já tól vi dá mat és szé pet.

A ke gyet len ha lál min dent össze té pett.

Sze re tünk nem fe le dünk té ged."

Fe le sé ged, lá nyod, ve jed és uno ká id.

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

Kor pás Jánosné
Papp Er zsé bet Mag dol na

te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got,
ko szo rút he lyez tek, gyá szunk ban osz toz tak.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki Dr. Tóth Sa rol ta há zi or vos nak
és Ke le men Csabáné asszisz tens nek.

„Nem si mo gat ke zed, nem mo so lyog ar cod,

Hi á ba szó lí tunk, han god már nem hall juk.

Egy jaj szó nem sok, anyit sem mond tál,

Csak el men tél hir te len a ha lál hosszú út ján”

A Gyá szo ló Csa lád 

Em lé ke zés

Bor sós Fe renc re ha lá lá nak 16. év for du ló ján és

Bor sós Ferencnére, aki 7 hó nap ja tá vo zott Tõ lünk.

„Hoz zá tok már csak a te me tõ be me he tünk,
vi rá got csak a sí ro tok ra te he tünk.

Mi kor könny csepp gör dül vé gig az ar cun kon,
az azért van, mert hi á nyoz tok na gyon”

Sze re tõ csa lád ja

Ben sõ sé ges ta lál ko zó ra gyûl tek össze az Or czy An na Is -
ko la ter me i ben az 55 év vel ez elõtt vég zett nyol ca dik osz -
tá lyo sok.

Pál Sán dor osz tály fõ nök, Dajkáné Kiss Mag dol na és
Doroszlai Elek ta ná rok elõtt, „osz tály fõ nö ki óra” ke re té -
ben szá mol tak be az el múlt majd két em ber öl tõ öröm te li
és bá na tos idõ sza ká ról. A vég zett 45 fõ bõl 15 tár sat már

vég leg hi ány zó ként je len tett a Svájc ból ér ke zett Mi sák

Pál, aki a hetesi te en dõ ket lát ta el. Az élõ 30 fõ bõl 20-an
vet tek részt a ta lál ko zón, vi dá man, alig-alig is mer ve fel
õszes ha jú tár sa in kat. A be szél ge tés so rán fel ele ve ned -
tek a ré gi csíny te vé sek, az órák oly kor ne héz pil la na tai. A
be szá mo lók so rán va la mennyi öreg di ák kö szö net tel em -
lé ke zett vissza a ré gi ta ná ri kar ál do za tos, ki ma gas ló ok -
ta tó-ne ve lõ mun ká já ra. Az öreg di á kok sza va i ból ki tûnt,
hogy „Ki eké vel, ka la páccsal, tol lal…” szol gál ta be szü let -
tek, amit az élet reá rótt.

Pál Sán dor osz tály fõ nök jo go san ál la pí tot ta meg, hogy az
el sõ osz tály ban még pa la táb lát hasz ná lók el is mert ré sze -
sei vol tak az el múlt 55 év ered mé nye i nek, és rész ben ne -
kik is kö szön he tõ, hogy ma már uno ká ink in te rak tív
táb lán, internet fel hasz ná lá sá val ta nul hat nak, és a pa la -
táb lát csak a mú ze um ban lát hat ják. Re mél jük, az õ utó da -
ik is ha son ló ered mé nyek rõl szá mol hat nak be majd
uno ká ik nak.

A fi nom ebéd el fo gyasz tá sa után jó be szél ge tés sel töl töt -
tük el a hát ra lé võ idõt, örül ve egy más ered mé nye i nek,
gyer me ke ink, uno ká ink si ke ré nek.

Kö szö ne tet mon dunk azok nak, akik je len lét ük kel meg -
tisz tel ték e je les na pot.

-Kindert Fe renc-
-A ta lál ko zó szer ve zõ je-

A pa la táb lá tól az in te rak tív táb lá ig

Gyászjelentés
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FIGYELEM! ÚJ!
ÚJHULLÁM AZ ÉPÍTÕANYAG

KERESKEDELEMBEN!
HÁZHOZ MEGYÜNK ÉS HA A

LEHETETLENT NEM IS,
DE ÉPÍTÕANYAG VÁSÁRLÁSI

GONDJAIT BIZTOSAN MEGOLDJUK!
-RENDKÍVÜL KEDVEZÕ

TRANZITÁRAKON,
AZ ÉPÍTKEZÉS HELYSZÍNÉRE SZÁLLÍTVA KÍNÁLUNK

ÉPÍTÕANYAGOKAT PINCÉTÕL A TETÕIG!
TEGYEN PRÓBÁRA BENNÜNKET! KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

ANYAGIGÉNY KIGYÛJTÉS, ALTERNATÍVÁK KÍNÁLATA,  SZAKTANÁCSADÁS!

RENCZ KFT
RENCZ KFT AZ ÉPÍTKEZÕK

SZOLGÁLATÁBAN
TEL.: 06-30/3373787

A RENCZ KFT FUVAROZÓ PARTNERE:
RENCZ TIBOR KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ

15 ÉVE A MAGYAR UTAKON
TEL.: 06-30/5552498

Las san a vé ge fe lé kö ze le dik az év. Be fe je zõ dött a hor -
gász en ge dé lyek áru sí tá sa, már csak na pi je gyet tud nak
ven ni azok, akik nek ez év re ér vé nyes ál la mi je gyük van. A 
tag lét szá munk az idei év ben is na gyon szé pen ala kult,
több mint 400 hor gász vál tott ná lunk hor gász en ge délyt.
Tag ja ink és a ven dég hor gá szok meg van nak elé ged ve a
te le pí tés új mód já val és örül nek an nak, hogy utá nuk nincs 
hor gá sza ti ti la lom el ren del ve. A több ség el fo gad ta, hogy 
csak az  5-ös holt ágon le het csó nak ból hor gász ni és ti los

a vil la ntó zás.
De még min dig van nak olya nok, akik ve sze ked nek a hor -
gász he lyen, pe dig fog lalt hely nincs. Hely fog la lás ér ke zé -
si sor rend ben tör té nik. Ké rem, hogy ezt min den
hor gász tár sam ért se meg és tart sa be! Az olyan hor gászt, 
aki a hor gász rend ben fog lalt ren del ke zé se ket nem tar ja
meg, egye sü le te von hat ja fe le lõs ség re, túl az eset le ges

ha tó sá gi el já rá son. Aki már ré gen tet te le a hor gász vizs -
gát, vagy nem em lék szik már a sza bá lyok ra, ol vas sa el a
hor gász en ge dély ben lé võ or szá gos sza bály za tot! Sze ret -
ném, ha mi nél ke ve sebb konf lik tus len ne a víz par ton.
Hor gász egye sü le tünk rész vett azon a fó ru mon, amit Pol -
gár mes te ri Hi va tal szer ve zett  azon egye sü le tek kép vi se -
lõ i nek, mely nek tag jai a fegyverneki holt ágon
hor gász nak. Az egyez te tés ér tel mé ben a csó nak hasz ná -
lat és a villantózás le til tá sa nem vál to zott. Az ár ban kb.
olyan mér té kû eme lés vár ha tó, mint or szá gos szin ten. Az
ár eme lés bõl be folyt össze get rész mun ka idõs fi ze tett hal -
õr fel ál lí tá sá ra hasz nál ja fel a Víz mû. Az 1-es holt ágon is
le het ja nu ár 1-tõl hor gász ni
a fe hér híd tól a fut ball pá lyá -
ig. A sze me tes he lyen tör té -
nõ hor gá szást a jö võ ben
szi go rúb ban fog ják a me zõ -
õrök ven ni. Ké rem, hogy
min den ki fi gyel jen job ban
oda a víz part tisz ta sá gá ra!
Ne hor gásszunk sze me tes,
vagy sze me tes kör nyé kû
he lyen!
Hor gász Egye sü le tünk az
õszi hor gász ver se nyét ok tó -
ber ele jén tart ja a 2-es holt -
ágon. A rész le tek rõl a
kö vet ke zõ szám ban ol vas -
hat nak az ér dek lõ dõk.
Az õszi idõ szak ra is jó fo gást kí vá nok!

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-

A Fegyverneki Horgászegyesület hírei
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Épí té si te lek el adó.
Szapárfalu Vöröscsillag út.
Ér dek lõd ni: 30/4192439

2 szo bás 54 m2-es
ala csony re zsi jû la kás

frek ven tált he lyen
el adó.

Fegy ver nek
Hárs fa út 11.

II. lh. I/2. 
Ér dek lõd ni:

06-20/9764241

Hárs fa úti
fel újí tott, klí más
tár sas há zi la kás +

ga rázs el adó.

Ér dek lõd ni:
06-20/9716005

Ki lenc for du ló telt el a Jász-Nagykun Szol nok me gyei lab -
da rú gó-baj nok ság I. osz tá lyá ból. Fel nõtt gár dánk a ta bel -
la 10. he lyén áll. A há rom gyõ ze lem mel lett két dön tet lent
és négy ve re sé get je gyez nek lab da rú gó ink. A baj nok ság
mel lett még ver seny ben van a gár da a Ma gyar Ku pá ban,

mi u tán az el sõ for du ló ban 7-0-val az Ör mé nyest, míg a
má so dik ban ti zen egyes rú gá so kat kö ve tõ en a Kar ca got
bú csúz tat ták a fi úk. If jú sá gi csa pa tunk a ta bel la 11. he -
lyén ta nyá zik. A fi a ta lok a fel nõt tek hez ha son ló an há rom -
szor gyõz tek, két dön tet lent ér tek el és saj nos 4-szer
ve re sé get szen ved tek. Az utánpótlásbajnokságok is ja vá -
ban zaj la nak. Idén elõ ször ke rül tünk a Szol nok cso port ba, 
ahol nem ál lunk fé nye sen. Saj nos 13 éve se ink két mér kõ -
zést kö ve tõ en pont nél kül áll nak, míg ser dü lõ ink a két ve -
re ség mel lé már egy gyõ zel met is elkönyelhetnek. Ki lenc
és ti zen egy éve se ink nek most kez dõ dött el az iga zi sze -
zon. Õk két fron ton is pró bál nak helyt áll ni. Elõ ször ke rül
meg ren de zés re a kör nyék csa pa ta i nak rész vé te lé vel egy
9-11 éve sek nek ki írt baj nok ság, me lyet nem a Lab da rú gó
Szö vet ség szer ve zett meg, ha nem az egye sü le tek után -
pót lás sal fog lal ko zó szak em be rei. Ezen baj nok ság cél ja,
hogy az eb ben a kor ban lé võ gye re kek még több ver seny -

zé si le he tõ ség hez jus sa nak. Ugyan ak kor ezen kor osz -
tály ok az MLSZ ál tal in dí tott NUPI prog ram ban is részt
vesz nek, mely õsszel és ta vasszal 3-3 ál lo más ból fog áll -
ni.

Re mé nye ink sze rint jól fog nak sze re pel ni gyer me ke ink.

Itt sze ret ném fel hív ni a szur ko lók fi gyel mét, hogy az elõ -
ze tes sor so lás ban ki írt tal el len tét ben a bú csú nap já ra az -
az ok tó ber 19-re ki írt Fegyvernek-Túrkeve mé rõ zés re
egy nap pal ko ráb ban az az ok tó ber 18-án szom ba ton
(mun ka nap) 12 és 14 óra kor ke rül sor.

-Faragó Zsolt-

Labdarúgás

A Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány Ku ra tó ri u ma
fel hív ja az egytemen, illatve a fõ is ko lán ta nu ló
fegyverneki fi a ta lok fi gyel mét, hogy a 2008/2009-es tan -
év ben is le he tõ sé get biz to sít egy sze ri anya gi tá mo ga tás -
ra, a ki írás fel tét ele i nek meg fe le lõ hall ga tók ré szé re.

A tá mo ga tás fel té te le:
• ér vé nyes is ko la lá to ga tá si iga zo lás
• 3,51 át lag fe let ti ered mény (érett sé gi bi zo nyít vány vagy 

le zárt in dex fény má so la ta)
• szü lõ, szü lõk ke re se ti iga zo lá sa
• ké re lem rö vid in dok lá sa

A ké rel me ket 2008. ok tó ber 31-ig az aláb bi cím re kér jük
el jut tat ni: Szilasi Péterné Fegy ver nek, Liszt F. út 13/a.

Ez úton sze ret nénk fel hív ni a pá lyá zók fi gyel mét, hogy a
tá mo ga tá sok je len tõs ré szét a mun ka vál la lók jö ve de lem -
adó já nak 1%-os tá mo ga tá sá ból tud juk biz to sí ta ni, amit az 
APEH csak év vé gén utal át, így a be is ko lá zá s idõ sza ká -
ban jo gos nak ítélt tá mo ga tá so kat csak kés ve tud juk át -
utal ni, vár ha tó an de cem ber ben.

A ku ra tó ri um dön té sé nek ered mé nyét pos tán fog juk a ké -
rel me zõk höz el jut tat ni.

-Szilasi Péterné-
-Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány Ku ra tó ri u má nak Elöke-

Felhívás egyetemi, fõiskolai tanulókhoz

2008. ok tó ber 1-tõl a Fegyverneki Hír mon dó hir de té si dí -
jai a kö vet ke zõk sze rint vál to zik:

Ssz. Mé ret Hir de té si díj
net tó (Ft)

1. 180x 257cm (462,5 cm2 ) 23.125.-

2. 180x 128,5 (231 cm2) 11.500.-

3. 90x 128,5 (115,6 cm2) 5.750.-

4. 90x 90 (81 cm2 ) 4.050.-

5. 90x 70 (63 cm2) 3.150.-

6. 135x 45 (61 cm2) 3.050.-

7. 45x 95 (43 cm2) 2.150.-

8. 90x 45 (41 cm2)    2.050.-

9. 45x 65 (30 cm2) 1.500.-

10. 45x 45 (11 cm2) 660.-

11. 45x 180 (81 cm2) 4.050.-

Az árak ÁFA-t nem tar tal maz nak
-Szer kesz tõ ség-

Hirdetési díjak
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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 A. 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!

06-30/2733507

Ké zi lab dás lá nya ink át lép tek a tûz ke reszt sé gen, ugyan is
szep tem ber 21-én le ját szot ták el sõ (és még az nap má so -
dik) baj no ki mér kõ zé sü ket. A la i ku sok szá má ra né hány
fon tos in for má ci ót sze ret nék meg osz ta ni a le bo nyo lí tás
mód já ról. Mi vel a Me gyei I. osz tály ban olyan csa pa tok is
in dul nak, me lyek nem ren del kez nek sport csar nok kal, így
a baj nok ság tor na rend szer ben zaj lik, ami azt je len ti, hogy
egy bi zo nyos hely szí nen, két for du lót ját sza nak le a lá -
nyok. Az el sõ két for du ló nak a tö rök szent mik ló si Lábassy
Sport csar nok adott ott hont. 

A hely szín kö zel sé gé nek kö szön he tõ en na gyon sok szur -
ko ló kí sér te el a lá nyo kat. Az el sõ ta lál ko zó nem ígér ke -
zett kis asszo nyos ját sza do zás nak, hisz az zal a
Tiszaföldvárral kel lett mér kõz nie a fegyvernekeieknek,
akik az elõ zõ pont va dá szat ban mind össze 3 ve re sé get
szen ved tek és a baj nok ság má so dik he lyén vé gez tek.
Szo kás mon da ni a jó kez dés min dig fon tos, de vall juk be
õszin tén a tisz tes helyt ál lás volt el vár ha tó kéziseinktõl. 

Fegy ver nek KSE-Tiszaföldvári VSE: 14-23 (4-14)

Fegy ver nek: Csíkné Bernáth Gab ri el la, Négyesi Ka ta lin,
Bodáné Akinysin Ilo na (4), Bozsó Tí mea, Cseszka Re ná -
ta, Gál Re ná ta, Hor váth Krisztiánné (2), Kindert Éva (1),
Kocsmár Er zsé bet (2), Nagy Mag dol na (1), Nagy Ri ta,
Nagyné Pely he Ani ta (4) Vágán Csabáné, Zakar Már ta
(zá ró jel ben a do bott gó lok)

A ta lál ko zó el sõ fél ide je bor zal mas ra si ke rült, hisz olyan
tech ni kai hi bá kat kö vet tek el lá nya ink, me lye ket még
edzé sen sem lát ha tunk tõ lük, a fe szült ség ta pint ha tó volt,
még bün te tõ bõl sem tud tunk be ta lál ni.  Az egész mér kõ -
zé sen az 5 do bott he te sünk bõl, mind össze ket tõt si ke rült
ér té ke sí te nünk. A má so dik já ték rész re szur ko ló ink biz ta -
tá sa mel lett úgy tûnt el kap tuk a fo na lat. Ek kor már fel vált -
va po tyog tak a gó lok. Míg az el sõ fél idõt 14-4 arány ban
el vesz tet tük, ad dig a má so dik já ték részt 10-9-re nyer te a
Be ne dek Zsolt irá nyí tot ta Fegy ver nek.  

Csu pán egy óra pi he nés ju tott a höl gyek nek a kö vet ke zõ
mér kõ zé sig. Ezen a ta lál ko zón már jog gal bíz hat tunk a
gyõ ze lem ben, hisz az újonc Szol nok csa pa tá val mér kõz -
tünk. 

Szol no ki KC SE-Fegyvernek KSE: 10-17 (6-5)

Gól lö võk: Bodáné (2), Horváthné (3), Kindert (4),
Kocsmár (3), Nagy R. (2), Nagyné (3)

A ta lál ko zó el sõ fél ide jé ben itt is aka do zott a gé pe zet, de
míg tá ma dás ban so kat, ad dig vé de ke zés ben ke ve set hi -
báz tunk, így nem tu dott meg lép ni a Szol nok. Hoz zá kell
ten ni, hogy ka pu sunk (Négyesi Ka ta lin) eb ben az idõ -

szak ban re me kül védett, a zic ce rek mel lett 7 mé te rest is
si ke rült há rí ta nia. Igaz még egy gó los hát ránnyal vo nul -
tunk (5-6) a szü net re, de a má so dik já ték rész ben már el -
len áll ha tat lan ok vol tak lá nya ink. A 12-4-es má so dik
já ték rész nek kö szön he tõ en 17-10-es gyõ zel met arat tunk. 
Ezen a ta lál ko zón Kindert Éva volt ele mé ben, az õ 4 gól ja
nagy ban hoz zá já rult a csa pat gyõ zel mé hez, de min den ki
di csé re tet érdemel.

A kö vet ke zõ for du ló ra már lap zár ta után ke rül sor, de ter -
mé sze te sen a kö vet ke zõ szám ban be szá mo lunk a tör tén -
tek rõl, ad dig is ke res sék fel weblapunkat, ahol
in for má lód hat nak ered mé nye ink rõl:
http://fegyvernekse.telesms.hu

Sor so lás:

2008. ok tó ber 19. Jász be rény

5. for du ló: Törökszentmiklós-Fegyvernek: 12 óra

6. for du ló: Fegyvernek-Berekfürdõ: 15 óra

2008. no vem ber 9. Kar cag

7. for du ló: Jászladány ESE-Fegyvernek: 10 óra

8. for du ló: Tiszaföldvár-Fegyvernek: 13 óra

2008. no vem ber 23. Törökszentmiklós

9. for du ló: Fegy ver nek-Szol nok: 12 óra

10. for du ló: Fegyvernek-Jászfényszaru: 14 óra

-Faragó Zsolt-

Túl a tûz ke reszt sé gen

Has tánc tan fo lyam in dul
kez dõk ré szé re.

Hely szín: Fegy ver nek
Mû ve lõ dé si Ház (kis te rem)
Idõ pont: 2008 ok tó ber 25.

1230

Tel.:06-20/3191942
www.anikohastanc.uw.hu

Min den kit
sze re tet tel vá rok!

Könyv tár:
• ok tó ber 18-án 9-12-ig,
• ok tó ber 23-án zár va,
• ok tó ber 24-én zár va,
• ok tó ber 25-én 9-12-ig,
• ok tó ber 26-án zár va.

Kony ha:
• A Gyermekélelmwezési Kony ha ok tó ber 25-én szom ba -

ton üze mel.

Pol gár mes te ri Hi va tal:
• A Pol gár mes te ri Hi va tal ok tó ber 18-án, zár va tart.

-Szerkesztõség-

Ünnepi nyitvatartás
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Te rü let ala pú tá mo ga tás (SAPS, Top-up)

Ma gyar or szág EU tag ál lam -
má vá lá sa óta két for rás ból,
még is egy más hoz kap cso -
lód va mû kö dik a köz vet len
ki fi ze té sû te rü let ala pú ter -
me lõi tá mo ga tá sok rend -
sze re:

1. Egy sé ges te rü let ala pú tá -
mo ga tás (SAPS), amit az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap (EMOGA) Ga ran cia
Rész le ge fi nan szí roz, 

2. Ki egé szí tõ nem ze ti te rü let ala pú tá mo ga tás (Top-up),
amely kap cso ló dik a SAPS-hoz, de for rá sa a ma gyar költ -
ség ve tés. 

A SAPS (Single Area Payment Scheme) ke re té ben ad ha -
tó tá mo ga tás éves össze ge a Csat la ko zá si Szer zõ dés -
ben fog lalt kvó ták és bá zis te rü le tek alap ján ke rül
meg ha tá ro zás ra. A tá mo ga tás ra jo go sult me zõ gaz da sá gi 
te rü let (SAPS te rü let) nagy sá gá nak meg ha tá ro zá sa az
érin tett tag ál lam fel ada ta, aho gyan an nak el dön té se is,
hogy mek ko ra le gyen a tá mo gat ha tó mi ni má lis bir tok mé -
ret a 0,3ha - 1ha ha tár ér té kek kö zött. (Bá zis te rü let :
4.829.000 ha) 

A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ te rü le te ken nincs mû ve lé si kö -
te le zett ség, a ter me lõ sza ba don dönt het ar ról, mit ter mel,
nincs jog alap ja a te rü let pi hen te té si kö te le zett ség elõ írá -
sá nak. A Csat la ko zá si Szer zõ dés sze rint tá mo ga tás csak
olyan szán tó, gyep, szõ lõ, gyü möl csös te rü le tek re igé -
nyel he tõ, amely 2003. jú ni us 30-án meg fe le lõ
kultúrállapotban volt.

A SAPS tá mo ga tás ki fi ze té sé re éven te egy al ka lom mal,
tárgy év de cem ber 1-je és kö vet ke zõ év jú ni us 30-a kö zött
ke rül het sor. A SAPS tá mo ga tást a tag ál lam ok nak meg
kell elõ le gez ni ük, mert a Bi zott ság a rész le tes el szá mo lás 
be nyúj tá sát kö ve tõ két hó na pon be lül utal ja csak át a tá -
mo ga tást. 

Ki egé szí tõ nem ze ti te rü let ala pú tá mo ga tás (Top-up)

Ki egé szí tõ nem ze ti köz vet len tá mo ga tás jog cí men a ma -
gyar költ ség ve tés bõl az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás 
(SAPS) egé szít he tõ ki.

A ki egé szí tõ nem ze ti te rü let ala pú tá mo ga tás (Top-up) a
kö vet ke zõ jog cí mek re ve he tõ igény be:
• hí zott bi ka-tar tás; 
• tej ter me lés; 
• anya te hén-tar tás; 
• extenzifikációs szar vas mar ha-tar tás; 
• anya juh-tar tás; 
• ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken tör té nõ anya juh-tar -

tás; 
• szán tó föl di nö vény ter mesz tés; 
• Burley do hány ter mesz té se; 
• Vir gi nia do hány ter mesz té se; 
• hé jas gyü möl csû ek ter mesz té se; 
• rizs ter mesz té se;
• hü ve lye sek ter mesz té se. 

A SAPS és Top-up ke re té ben tá mo gat ha tó leg ki sebb te -
rü let nagy sá gok:
• leg alább 1ha szán tó, gyep, kony ha kert, amennyi ben az 

azo nos kul tú rá val be ül te tett par cel la mé re te el éri a 0,3
ha-t; 

• leg alább 0,3 hek tár szõ lõ, gyü möl csös; 

A Top-up tá mo ga tás ki fi ze té sé re 2009. ja nu ár 1-jé tõl kez -
dõ dõ en 2009.   jú ni us 30-ig ke rül het sor.

Tá mo ga tá si jog cím Tá mo ga tás mér té ke

Ter me lés hez kö tött
tá mo ga tás 

Ter me lés tõl el vá -
lasz tott tá mo ga tás
(tör té nel mi bá zis jo -
go sult sá gon ként)

Egy sé ges te rü let -
ala pú tá mo ga tás

132,83 euró/ha
2008. ok tó ber 1.-i
ár fo lya mon
Bá zis te rü let:  4 829
000 ha

Egyes szán tó föl di
nö vé nyek ter mesz -
té sé nek tá mo ga tá -
sa

leg fel jebb 11.200 Ft

Do hány ter mesz té -
sé nek tá mo ga tá sa

Burley do hány- leg -
fel jebb 715.000 Ft

Vir gi nia do hány- leg -
fel jebb 898.500 Ft

leg fel jebb 205.000
Ft 

leg fel jebb 266.000
Ft

Hí zott bi ka-tar tás
tá mo ga tá sa leg fel jebb 46.900 Ft

Tej ter me lés tá mo -
ga tá sa

leg fel jebb 8,030
Ft/ton na

Anya te hén tar tás
tá mo ga tá sa leg fel jebb 31.500 Ft leg fel jebb 9.350 Ft

Extenzifikációs
szar vas mar ha-tar -
tá si tá mo ga tás

leg fel jebb 17.050 Ft

Anya juh tar tás tá -
mo ga tá sa

egye den ként leg fel -
jebb 1.640 Ft /egyed
juh te jet vagy
-tejterméket ér té ke -
sí tõk ese té ben leg -
fel jebb 1.315
Ft/egyed

Ked ve zõt len adott -
sá gú te rü le te ken
tör té nõ anya juh tar -
tás tá mo ga tá sa

leg fel jebb 1.400 Ft

Hé jas gyü möl csû -
ek ter mesz té sé nek 
tá mo ga tá sa

30.100 Ft/ha

Rizs ter mesz tés
tá mo ga tá sa

leg fel jebb 58.100
Ft/ha

leg fel jebb 18.400
Ft/ha

Fi gye lem fel hí vás a 2008. évi
tör té nel mi bá zis ala pú tá mo ga tás ról:

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro -
zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz (SAPS) kap -
cso ló dó 2008. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok (top
up) igény be vé te lé vel kap cso lat ban fel hív juk a tör té nel mi
bá zis jo go sult ság gal ren del ke zõ gaz dál ko dók fi gyel mét,
hogy a 42/2008 (IV. 4.) FVM ren de let 6. § ér tel mé ben a
ter me lés tõl el vá lasz tott tá mo ga tá sok ese té ben a tá mo ga -
tás elõ fel té te le, hogy a ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint a me zõ gaz da sá gi ter me lõ 2008. évi te rü let ala pú
ké rel met nyújt son be, és tá mo gat ha tó SAPS te rü let tel
ren del kez zen. Ez a ren del ke zés az egyes szán tó föl di, hü -
ve lyes, rizs és do hány jog cí mek ese tén él. Akik ilyen tí pu -
sú bá zis jo go sult sá gok kal ren del kez nek, ugyan ak kor nem 
ad tak be a 2008. tá mo ga tá si év re te rü let ala pú ké rel met,
vagy a meg fe le lõ el len õr zé sek alap ján az MVH szá muk ra
nem ál la pít meg SAPS tá mo gat ha tó te rü le tet, azok a
2008. évi (bá zis jo go sult ság ala pú) nem ze ti ki egé szí tõ tá -
mo ga tás tól el fog nak es ni.

A fen ti kör be tar to zó bá zis jo go sult sá gok te hát ki zá ró lag
ab ban az eset ben ké pe zik tá mo ga tás alap ját, ha az érin -
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tett gaz dál ko dók bá zis jo go sult sá ga i kat egy olyan sze -
mély re ru ház zák át vagy en ge dik át ide ig le ne sen, aki
ren del ke zik idén ké rel me zett SAPS tá mo gat ha tó te rü let -
tel. Eb ben az eset ben a 2008. évi tá mo ga tás az át ve võ -
nek már ki fi zet he tõ. Fel hív juk a fi gyel met, hogy a
tör té nel mi bá zis jo go sult ság ról szó ló 106/2007. (IX. 24.)
FVM ren de let 6. § ér tel mé ben azo kat az át írá si ké rel me -
ket bí rál ja el az MVH a 2008. év re vo nat ko zó an, me lye ket
2008. szep tem ber 30-ig iga zol ha tó mó don pos tá ra ad nak. 
Az az a fen ti ese tek ben az át ru há zás nak szep tem ber
30-ig meg kell tör tén nie, va la mint az át ve ze tés re vo nat ko -
zó ké rel met is pos tá ra kell ad ni an nak ér de ké ben, hogy az 
érin tett tör té nel mi bá zis jo go sult sá gok a 2008. év re vo nat -
ko zó an ke rül je nek át írás ra. 

Új adó szá mok be je len té si kö te le zett sé ge

Az ez évi Õs ter me lõi iga zol vány ér vé nye sí té sé nek, il let ve
me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ként meg ter melt ter mé kek ér -
té ke sí té sé nek fel té te le az õs ter me lõi adó szám meg lé te.
Azok az õs ter me lõk, akik ez év ben igé nyel tek, és kap tak
adó szá mot, azok nak ezt az adó szá mot be kell je len te ni ük 
az MVH-nak,  a Gaz da – ügy fél szol gá la ti rend sze ré be. 

Ezt a be je len tést a G002 ki töl té sé vel és az MVH me gyei
Ki ren delt sé gé hez tör té nõ be nyúj tás sal te he tik meg. 

Gazdanet-program

ÚMVP 121.4

A tá mo ga tás cél ja

A me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re in for ma ti kai be ren de -
zé sek, il let ve egye di hasz ná lat ra szá mí tó gé pes kon fi gu -
rá ci ók és a hoz zá kap cso ló dó internet hoz zá fé rés
be szer zé sé nek tá mo ga tá sa.

A tá mo ga tás jel le ge, mér té ke

Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás, mely nek ará nya az el -
szá mol ha tó ki adá sok 40%-a, mér té ke leg fel jebb 2 000
euró (500 000 fo rint).

A gazdanet prog ram ke re té ben nyúj tott tá mo ga tás a kö -
vet ke zõk re ve he tõ igény be:
• hard ver- és szoft ver ele me ket tar tal ma zó asz ta li, il let ve

hor doz ha tó szá mí tó gé pes kon fi gu rá ci ók, to váb bá leg -
alább 1 év re, leg fel jebb 3 év re elõ re ki fi ze tett
internet-hozzáférés meg vá sár lá sá ra; 

• egyéb szá mí tó gé pes egy sé gek és pe ri fé ri ák meg vá -
sár lá sa, amennyi ben az ügy fél írás ban in do kol ja a be -
ru há zás ter me lé si te vé keny ség hez va ló
szük sé ges sé gét. 

A tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ szá mí tó gé pes kon fi gu rá ci -
ók hard ver- és szoft ver ele me it a pá lyá za ti ki írás 1. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

A tá mo ga tás igény be vé tel ének fel tét elei

A gazdanet prog ram ke re té ben nyúj tott tá mo ga tást me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ, TÉSZ, va la mint TCS ügy fél ve he ti
igény be.
• me zõ gaz da sá gi ter me lõ ügy fél a tá mo ga tást ab ban az

eset ben ve he ti igény be, ha a be ru há zás sal érin tett me -
zõ gaz da sá gi üze mé nek mé re te 0-4 EUME kö zött van; 

• ügy fe len ként 1db új szá mí tó gé pes kon fi gu rá ció, il let ve
internet-hozzáférés vá sár lá sá hoz nyújt ha tó tá mo ga -
tás. Amennyi ben az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem be -
nyúj tá sa kor már ren del ke zik szá mí tás tech ni kai
esz köz zel, ak kor a tá mo ga tás kü lön
internet-hozzáférés be szer zé sé re is igény be ve he tõ; 

• a tá mo ga tás igény be vé te lé re nem jo go sult az ügy fél,
ha a tá mo ga tás igény lé sét meg elõ zõ 2év so rán szá mí -
tás tech ni kai esz köz re, il let ve internet-hozzáférést nyúj -

tó szol gál ta tás ra nem ze ti vagy eu ró pai uni ós tá mo ga -
tás ban ré sze sült. 

A pá lyá zat be nyúj tá sa

A gazdanet prog ram ke re té ben tá mo ga tá si ké rel met
éven te ok tó ber 1. - ok tó ber 31. kö zött le het be nyúj ta ni az
MVH ki ren delt sé ge i hez.

A 2007 - 2013. kö zöt ti idõ szak ban 1 ügy fél csak 1db tá -
mo ga tá si ké rel met nyújt hat be.

Az ÚMVP Irá nyí tó Ha tó sá gá nak 50/2008. (IX. 4.) köz le -
mé nye a 2008/2009. gaz dál ko dá si év ben el vég zen dõ
ta laj vizs gá la tok ról a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ag -
rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás ban részt ve võ
föld hasz ná lók szá má ra

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ -
ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci -
ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge
társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló ag rár-kör nye zet gaz -
dál ko dá si tá mo ga tá sok igény be vé tel ének rész le tes sza -
bá lya i ról szó ló 150/2004. (X. 12.) FVM ren de let 8.
mel lék le te alap ján a tá mo ga tá si idõ szak utol só évé ben a
jog sza bály ál tal elõ írt bõ ví tett il let ve tel jes ta laj vizs gá la -
tok hoz szük sé ges ta laj min ták akk re di tált ta laj la bo ra tó ri -
um ba va ló le adá sá nak kez dõ idõ pont ja 2008. szep tem ber 
1., vég sõ idõ pont ja 2009. május 31.

 Bõ ví tett ta laj vizs gá lat az aláb bi cél prog ra mok ba be vont
te rü le tek ese tén kö te le zõ:
• Alap szin tû szán tó föl di cél prog ram,
• Ta nyás gaz dál ko dás cél prog ram,
• ÉTT Szán tó föl di nö vény ter mesz tés tú zok élõ hely-fej -

lesz té si elõ írá sok kal cél prog ram,
• ÉTT Szán tó föl di nö vény ter mesz tés ma dár élõ hely-fej -

lesz té si elõ írá sok kal cél prog ram,
• ÉTT Lu cer na ter mesz tés tú zok élõ hely-fej lesz té si elõ -

írá sok kal cél prog ram,
• ÉTT Szán tó föl di nö vény ter mesz tés élõ hely-fej lesz té si

elõ írá sok kal cél prog ram nál.

Tel jes ta laj vizs gá lat az aláb bi cél prog ra mok ba be vont te -
rü le tek ese tén kö te le zõ:
• In teg rált szán tó föl di cél prog ram,
• Öko ló gi ai szán tó föl di cél prog ram,
• In teg rált ül tet vény cél prog ram,
• Öko ló gi ai ül tet vény cél prog ram.

Az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ "He lyes
Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot", il let ve a "He lyes
Gaz dál ko dá si Gya kor lat" fel té tel rend sze ré nek meg ha tá -
ro zá sá ról szó ló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let 2. szá mú
mel lék le te alap ján, mely a He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor -
la tot tar tal maz za, a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ag -
rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás ban részt ve võ
föld hasz ná lók nak öt éven te a gaz da ság tel jes te rü le té re
vo nat ko zó szû kí tett ta laj vizs gá la tot kell végezni. 

A He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat ál tal elõ írt szû kí tett ta -
laj vizs gá lat ki zá ró lag azon szán tó föl di nö vény ter mesz tés -
be, va la mint ül tet vé nyes gaz dál ko dás ba vont te rü le tek
ese tén kö te le zõ, ame lyek a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv 
ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás ban nem vesz -
nek részt.

 A gyep gaz dál ko dás ba vont te rü le tek ese tén ta laj vizs gá -
lat ra nincs szük ség.

-Mol nár Er zsé bet-
-Agrárkamarai Ta nács adó-
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Fegyverneki Hírmondó

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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné kör jegy zõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ

Fõ szer kesz tõ: Bérczesi Mária

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

2008. évi lap zár ta idõ pont jai: 

de cem ber 1. 12 óra.

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

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

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

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

Nyom dai elõ ál lí tás: KIS-ÚJ-LAP KFT. 

5310 Kis új szál lás Mun kácsy út 8..

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

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

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

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

Hosszú idõ után elõ ször volt ké zi mun ka-ki ál lí tás a Mû ve -
lõ dé si Ház ban. 

A ta va szi fel hí vást 14 asszony fo gad ta el.

Fõ ként himzéseket, hor go lá so kat hoz tak, de lát hat tunk
kö tött pu ló ver tõl ka rá csony fa dí szig, ujj báb tól asz tal dí szig, 
aj tó füg gö nyig több fé le mun kát.

A kéz zel ké szí tett mo tí vu mok fõ ként a ma gyar nép ha gyo -
mány min tá it al kal maz ták, de lát hat tunk a mo dern, poszt -
mo dern te rí tõ ket is.

Lát hat tuk, hogy Fegyverneken na gyon sok ügyes, szor -
gal mas, a kör nye ze té re igé nyes nõ la kik. Örü lök, hogy
meg mu tat ták ke zük mun ká já nak gyü möl cse it.

A meg nyi tón a Ti sza vi rág napköziotthonos Óvo da és Böl -
csõ de Új te le pi tag óvo dá já nak Ma ci és Nyu szi cso port ja
adott ked ves mû sort, amit kö szö nünk a gyerekekenek, a
fel ké szí tõ ik nek és a szü lõk nek is.

A lá to ga tók ne vé ben kö szö nöm!

-Tû he gyi Ju li an na-

Ké zi mun kák ki ál lí tá sa

Messze van még Ad vent, de a Fegyverneki hír mon dó kö -
vet ke zõ lap szá ma nem je le nik meg ad dig.
Ezért most tu da tom Önök kel, hogy a ha gyo má nyos Ad -
ven ti hang ver senyt decmeber 7-én, va sár nap 16 órá tól
tart juk a Ró mai Ka to li kus temp lom ban.

Min dig nagy él mény, így lesz ez 2008-ban is.

Min den kit sze re tet tel vá runk!

A fel lé põ cso por tok ne vé ben:
-Tû he gyi Ju li an na-

Ad ven ti hang ver seny

Ked ves ese mény nek le het tünk ta núi 2008. 08. 16-án,
ami kor Ko vács Fe renc és Gál Ilo na há zas ság kö tés ük 40.
év for du ló ján meg erõ sí tet ték fo ga dal mu kat a re for má tus
temp lom ban a csa lád,- ro ko nok, test vé rek, uno kák, ba rá -
tok és is me rõ sök je len lét ében.

Nem jó az em ber nek egye dül, jobb Is ten ál dá sá val –
mond ta Halassy Fe renc tisz te le tes úr a je len le võk nek –jó
meg áll ni, ör ven dez ni és fi gyel ni egy más ra.

Jó egész sé get, és együtt töl tött szép éve ket kí vá nunk ne -
kik és az egész csa lád nak sze re tet tel.

-Dr. Kiss Györgyné Ju dit-

Ró luk-ne künk szól

Tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos sá got, hogy a Ven del na pi
bú csú al kal má ból 2008. OKTÓBER 18-ÁN  2000 és 2100

között a Do bó té ren tû zi já ték ke rül meg ren de zés re.

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

-Rendezõség-

Tûzijáték
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