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A Fegyverneki Hír mon dó elõ zõ szá má ban rö vid tá jé koz ta -
tást ad tunk a te le pü lé si víz to rony fel újí tá sá val kap cso la to -

san. Már a feb ru á ri új ság
meg je le né se kor meg kez -
dõd tek a Vízmû te rü le tén a
sze re lé si mun kák. 

A ki vi te le zõ cég szak em be -
rei elõ re le gyár tott ele mek -
bõl a hely szí nen össze-
ál lí tot ták az új víz te ret, me -
lyet meg fe le lõ kül sõ kor ró -
zió vé del met kö ve tõ en hõszi- 
geteléssel és Lindab le mez -
bo rí tás sal lát tak el. Meg tör -
tént a tá ro ló tér bel sõ
fe lü le té nek – ÁNTSZ ál tal
en ge dé lye zett – fes ték kel
tör té nõ fe lü let ke ze lé se is.

foly ta tás az 5. oldalon è

Fegyverneki hid ro gló busz
fel újí tá sa 

102 di ák kö zött Cseh An ge li ká nak és Mihácsi Ta más nak,
va la mint 102 men tor kö zött Baranyiné Buj do só Ág nes nek 
és Lõrinczi Eri ká nak ad ta át Ara tó Ger gely, az Ok ta tá si és 
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra a „Ki vá ló ta nu ló-
men tor-pár” cí met és az ez zel együtt já ró dí jat 2010. már -
ci us 1-én az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban. 

A pá lyá zat az Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ban ki ma gas ló
tel je sít ményt nyúj tó ta nu ló kat és men to ro kat is mer te el.
Azon ta nu lók és men to ra ik ne vez het tek a pá lyá zat ra, akik 
2008/2009. tan év Út ra va ló Ösz tön díj prog ram já ban ösz -
tön dí jas jog vi szonnyal ren del kez tek, és ta nu ló-men tor
pár ként ki ma gas ló szak mai mun kát vé gez tek. A pá lyá za -
to kat - szak ér tõi ér té ke lést kö ve tõ en - az Ok ta tá si és Kul -
tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal ki je lölt 5 ta gú Ér té ke lõ Bi zott ság
bí rál ta el. 

foly ta tás a 14. ol da lon è

„Ki vá ló tanuló-mentor-pár”-ok
az Or czyban
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HÁLAADÁS
(Rész let)

Kö szö nöm Is te nem az édes anyá mat!
Amíg õ véd en gem nem ér sem mi bá nat!

Kö rül vesz vir rasz tó ál dó sze re tet tel,
Ér tem éj jel-nap pal fá rad ni nem res tell.
Ál dott tes te, lel ke csak éret tem fá rad,
Kö szö nöm, Is te nem az édes anyá mat.

-Dsida Je nõ-

Köszöntjük az édesanyákat



A kép vi se lõ-tes tü let ülé sén ho zott fon to sabb dön té sek rõl
tá jé koz tat juk a la ko so kat:

MÁRCIUS 11.
• A kép vi se lõ-tes tü let a 2010. ja nu á ri – feb ru á ri hir te len

ol va dás és esõ zé sek kö vet kez té ben ki ala kult VIS
MAIOR hely zet re pá lyá za tot nyújt be.

MÁRCIUS 25.
• A kép vi se lõ-tes tü let ülé sén, köz meg hall ga tás ke re tén

be lül, vé le mé nyez te a Tö rök szent mik ló si Rend õr ka pi -
tány ság be szá mo ló ját a 2009. évi te vé keny sé gé rõl.
– Az el fo ga dó ha tá ro zat ban kér te, hogy Fegy ver nek

Köz igaz ga tá si te rü le tén nö vel jék a köz te rü le te ken a
rend õri je len lé tet.

• Mó do sí tot ta a terv kon cep ci ót, és a tar tós kö te le zett ség -
rõl szó ló ha tá ro za tát el fo gad ta a bel sõ el len õr zés rõl
szó ló je len tést.

• Mó do sí tot ta a Vízmû és Köz ség gaz dál ko dá si
Intézmény ala pí tó ok ira tát.

• Szi lárd hul la dék szál lí tás ára vo nat ko zó ren de let mó do -
sí tá sát (szál lí tá si díj eme lést) nem fo gad ta el.

Ön kor mány za ti ren de le tek:
8/2010. (III. 25.) szá mú ren de let mó do sí tot ta a költ ség ve -
té si ren de le tét az elõ írá sok nak meg fe le lõ en. A be vé te li és 
ki adá si fõ össze get, 1.953.252. eFt-ban, a költ ség ve té si
tar ta lé kot 13.143. eFt-ra ha tá roz ta meg. 
9/2010.(III.25.) szá mú ren de let tel mó do sí tot ta a szenny -
víz szál lí tás dí ját. A szenny víz el he lye zé si dí ja 330Ft
+ÁFA/m3 (a la kos ság eb bõl 80 Ft ked vez ményt kap).
10/2010.(III.25.) szá mú ren de le té vel dön tött a víz díj eme -
lé sé rõl. A víz díj mér té ke 200 Ft+ÁFA összeg re mó do sult.
11/2010.(III.25.) szá mú ren de le té vel mó do sí tot ta a te met -
ke zé si dí ja kat.
Pon to sí tot ta a he lyi ipar ûzé si adó ról és a ma gán sze mé -
lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló ren de le tet.
A ren de le tek egy sé ges szer ke zet be fog lal va meg ta lál ha -
tók a www.fegy ver nek.hu weboldalon.

-Buzás Istvánné jegyzõ-

A képviselõ-testület hí rei

Fegy ver nek Ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü let Ok ta tá si,
Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott sá ga 

pá lyá za tot hir det az aláb bi ak sze rint:

2010. évi Köz mû ve lõ dé si Alap ra

A Köz mû ve lõ dé si Alap fel ada ta: Se gí te ni a fi a ta lok, ki -
emel ten a 14 éven fe lü li kor osz tály ré szé re szer ve zett
rend sze res és al kal mi prog ra mo kat, ame lyek: 
• mû vé sze ti ne ve lés sel,
• a ha za sze re te té vel, a hon- és hely is me re ti prog ra mok -

kal,
• a ter mé sze ti és épí tett kör nye zet meg óvá sá val,
• az ál lam pol gá ri ne ve lés sel,
• az egész ség ká ro sí tó sze rek el le ni pro pa gan dá val,
• nem ze ti és nem zet kö zi if jú sá gi kap cso la tok kal,
• if jú sá gi bel föl di és nem zet kö zi túr iz mus sal, tá bo ro zá si

prog ra mok kal,
• if jú sá gi egye sü le tek, szer ve ze tek, tar tó san mû kö dõ if -

jú sá gi cso por tok prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá val,
• kö zös sé gi mû ve lõ dé si szol gál ta tás sal, gyer mek- és if -

jú sá gi mû vé sze ti fesz ti vá lok kal, te rü le ti és he lyi mû vé -
sze ti be mu ta tók kal kap cso la to sak.

Pá lyáz hat:
• Min den fegyverneki szék hellyel, il let ve fegyverneki

szer ve zet tel ren del ke zõ ci vil szer ve zet vagy in téz mény
(a to váb bi ak ban együt te sen: szer ve zet), mely te vé -
keny sé gé ben a Köz mû ve lõ dés rõl szó ló 17/1999.(VII.
1.) ön kor mány za ti ren de let ha tá lya alá tar to zó if jú ság -
gal kap cso la tos fel ada to kat is el lát.

• Fegyverneki ál lan dó vagy ide ig le nes lak he lyû ál lam pol -
gár ok leg alább 3 fõs cso port ja. Eb ben az eset ben egy
szer ve zet nek vál lal nia kell a pá lyá za ti le bo nyo lí tást.
Amennyi ben a pá lyá zat esz köz vá sár lás ra irá nyul, a le -
bo nyo lí tó nak kell az esz közt nyil ván tar tás ba ven ni és
ren del te tés sze rû hasz ná la tát biz to sí ta ni. 

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:

1. A pá lyá zó azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat:
– a pá lyá zó ne vét, szék hely ét,
– pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá sá ért fe le lõs ne vét,
– bo nyo lí tó ese tén a bo nyo lí tó ada ta it.

2. A pá lyá za ti célt.

3. Az igé nyelt tá mo ga tás össze gét.

4. A pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá nak ter ve zett ide jét.

A tá mo ga tás csak tárgy évi ja nu ár 01-tõl de cem ber 31-ig
tar tó te vé keny ség re, prog ram ra, be szer zé sek re hasz nál -
ha tó fel.

Pá lyá zat be nyújt ha tó olyan te vé keny ség re, prog ram ra is,
amely a pá lyá zat be adá sa kor már le zaj lott, vagy fo lya -
mat ban van.

Tá mo ga tás nem igé nyel he tõ épí té si be ru há zás ra, ál lan dó 
fenn tar tá si, üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke eme lés re,
har ma dik fél ré szé re tör té nõ át adás ra. 

A tá mo ga tás el szá mo lá sá val kap cso la tos tud ni va lók:

1. A tá mo ga tás el szá mo lá sa utó la go san, szám la alap ján
tör té nik. 

2. A pá lyá za ti cél ra elõ leg is igé nyel he tõ.

3. Amennyi ben va la mely pá lyá zó a tá mo ga tás ként ka pott
össze get nem a pá lyá zat ban le írt cél ra hasz nál ta fel, a tá -
mo ga tás nem utal ha tó ki.

4. Ha az elõ le get a pá lyá zó nem a meg ítélt cél ra hasz nál -
ta fel, a tá mo ga tás to váb bi ré sze nem utal ha tó ki, a fel vett
elõ le get 8 na pon be lül vissza kell utal ni. 

5. Az 3-4. pont ese té ben a pá lyá zó 3 év re ki zár ja ma gát
az if jú sá gi alap ból ad ha tó tá mo ga tá sok ból. 

Ci vil szer ve ze tek
köz hasz nú te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra.

Tá mo ga tás ad ha tó:

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

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

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

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

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

Ezek: a tár sa da lom és az egyén kö zös ér de ke i nek ki elé -
gí té sé re irá nyu ló kö vet ke zõ - a szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá -
ban sze rep lõ - cél sze rin ti te vé keny sé gek:
 1. egész ség meg õr zés, be teg ség meg elõ zés, gyó gyí -

tó-, egész ség ügyi re ha bi li tá ci ós te vé keny ség,
 2. szo ci á lis te vé keny ség, csa lád se gí tés, idõs ko rú ak

gon do zá sa,
 3. tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás,
 4. ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter -

jesz tés,
 5. kul tu rá lis te vé keny ség,
 6. kul tu rá lis örök ség meg óvá sa, 
 7. mû em lék vé de lem,
 8. ter mé szet vé de lem, ál lat vé de lem,
 9. kör nye zet vé de lem,
 10. gyer mek- és if jú ság vé de lem, gyer mek- és if jú sá gi

ér dek kép vi se let,
 11. hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi esély -

egyen lõ sé gek elõ se gí té se,
 12. em be ri és ál lam pol gá ri jo gok vé del me,
 13. a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek -

kel, va la mint a ha tá ron tú li ma gyar ság gal kap cso la tos
te vé keny ség,

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

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

 16. fo gyasz tó vé de lem,
 17. re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás,
 18. mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek kép -

zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se és a kap cso -
ló dó szol gál ta tá sok,

 19. euroatlanti in teg rá ció elõ se gí té se,
 20. köz hasz nú szer ve ze tek szá má ra biz to sí tott - csak

köz hasz nú szer ve ze tek ál tal igény be ve he tõ - szol gál -
ta tá sok,

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

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

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

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

1. ké rel me zõ azo no sí tó ada ta it (név, cím, adó szám)
 2. a pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá nak tel jes költ ség ve -

tés ét

 3. ve ze tõ sé gi, köz gyû lé si ha tá ro za tot a pá lyá zott cél -
ról, összeg rõl,4. a célt (ami re ké ri), a ren de let 1. §. és
10. §. 2. pont ja sze rint,

 5. a sa ját erõ össze gét, ezer fo rint ra ke re kít ve,
 6. a kért tá mo ga tás össze gét, ezer fo rint ra ke re kít ve,
 7. a pá lyá za ti év re szó ló éves költ ség ve tést,
 8. a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ éves mér leg be -

szá mo lót, 
 9. lé te sí tõ ok irat (bí ró sá gi be jegy zés, alap sza bály) hi -

te le sí tett má so la tát ab ból a cél ból, hogy iga zol ja, hogy
a ci vil szer ve zet a pá lyá zat ban meg je lölt köz hasz nú te -
vé keny sé get a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ en leg -
alább egy éve fo lya ma to san vég zi,

 10. köz hasz nú te vé keny ség meg ne ve zé sét,
 11. a ké rel me zõ bün te tõ jo gi fe le lõs sé gû nyi lat ko za tát

ar ról, hogy a tá mo ga tást ki zá ró lag a kért és meg ítélt
cél ra fog ja for dí ta ni,

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

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

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

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

Kör nye zet vé del mi alap ra

A kép vi se lõ tes tü let a 13/2005.(IV. 29.) szá mú ren de le té -
ben kör nye zet vé del mi alap lét re ho zá sá ról ha tá ro zott. 

A ren de let 19.§. (1) be kez dé se sze rint kép zett összeg 50
%-a pá lyá zat út ján hasz nál ha tó fel.

A pá lyá za ti kö ve tel mé nye ket a ren de let 1. sz. mel lék le te
tar tal maz za.  

 A tan kö te les kor osz tály ré szé re szer ve zett is ko lai és nem 
is ko lai szer ve zé sû kör nye zet és ter mé szet vé del mi cé lú
ki rán du lá sok, tá bo rok és ese ti ren dez vé nyek tá mo ga tá -
sá hoz az éves költ ség ve tés ben meg ha tá ro zot tak sze rint:
• uta zá si költ sé gek,
• ét ke zé si hoz zá já ru lás (ki vé tel al ko hol tar tal mú ita lok),
• ter mé szet- és kör nye zet vé del mi cé lú fog lal ko zá sok

anyag igé nyé nek biz to sí tá sa,
• szak ve ze tõ, ide gen ve ze tõ dí ja zá sa,
• be lé põ je gyek.

Az élel me zés hez nyúj tott tá mo ga tás nem le het több, mint
600 Ft/fõ/nap (ren dez vény), ma xi mum az igé nyelt tá mo -
ga tás 50%-a. A pá lyá zat ban igé nyelt sze mély hez kö tött
költ sé ge ket fõ re le bont va kell igé nyel ni és az el szá mo lást
az igény be ve võk ne vét és alá írá sát tar tal ma zó je len lé ti
ív vel kell iga zol ni.  

1. sz. mel lék let

Fegy ver nek Nagy köz sé gi Ön kor mány zat a te le pü lés kör -
nye zet vé del mé rõl szó ló mó do sí tott 13/2005.(IV.29.) sz.
ren de le té hez, a Kör nye zet vé del mi Alap fel hasz ná lá sá nak 
rend jé rõl.

I. A ren de let 13. §. (1) be kez dés sze rint kép zett Kör nye -
zet vé del mi Alap 50 %.a az aláb bi cél ra hasz nál ha tó fel:
• az if jú ság kör nye zet tu da tos élet mód ját, egész sé ges

tes ti, lel ki, szel le mi fej lõ dé sét elõ se gí tõ prog ra mok
meg va ló sí tá sá nak 

• a sza bad idõ egész sé ges, hasz nos,- a ter mé sze ti és
épí tett kör nye zet meg is me ré sén ala pu ló el töl té sé nek
tá mo ga tá sa. 

Pályázati kiírások
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II. Fel ada ta: 

Se gí te ni az is ko lai (tan órán kí vü li) és nem is ko lai szer ve -
zé sû kör nye zet-és ter mé szet vé del mi tá bo rok, ese ti ren -
dez vé nyek, prog ra mok meg va ló sí tá sát el sõ sor ban a 16
év alat ti kor osz tály szá má ra. 

Anya gi lag rá szo ru ló cso por tok fen ti cé lú tá mo ga tá sa.
• A ter mé sze ti kör nye zet nö vény- és ál lat vi lá gá nak meg -

is me ré se, vé del mé nek gya kor lá sa.
• A ter mé szet ré szei: a ta laj, a víz, a le ve gõ. Vé del mük

fon tos sá ga, mód ja. A szennye zés ve szé lyei.
• Hul la dék gyûj tés, hasz no sí tás.
• Az épí tett kör nye zet és meg óvá sa, tisz tán tar tá sa.
• Hon-és hely is me re ti prog ra mok
• Kéz mû ves fog lal ko zá sok tá mo ga tá sa, a ter mé sze tes

anya gok fel hasz ná lá sá nak elõ nyei.
• Egész ség- és kör nye zet ká ro sí tó anya gok, sze rek el le ni 

pro pa gan da.

III. A tá mo ga tás hoz pá lyá zat út ján le het hoz zá jut ni. 

Pá lyáz hat nak: 

Min den fegyverneki szék hellyel il let ve fegyverneki szer -
ve zet tel ren del ke zõ ci vil szer ve zet vagy ok ta tá si- ne ve lé si 
in téz mény (a to váb bi ak ban együt te sen: szer ve zet). 

IV. A pá lyá za ti ki írás:

A pá lyá za tot az Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és
Sport Bi zott ság (to váb bi ak ban: Bi zott ság) ír ja ki min den
év ben az ön kor mány zat tárgy évi költ ség ve té si kon cep ci -
ó já nak el fo ga dá sát kö ve tõ 15 na pon be lül. A pá lyá za tot
meg kell je len tet ni a leg kö ze leb bi Fegyverneki Hír mon dó -
ban. A pá lyá zat ki hir de té sé nek nap ja a Fegyverneki Hír -
mon dó meg je le né sé nek nap ja.

V. A tá mo ga tás csak tárgy évi ja nu ár 01-tõl de cem ber
31-ig tar tó te vé keny ség re, prog ram ra, hasz nál ha tó fel. 

Pá lyá zat be nyújt ha tó olyan te vé keny ség re, prog ram ra is,
amely a pá lyá zat be adá sa kor már le zaj lott, vagy fo lya -
mat ban van. 

VI. Tá mo ga tás nem ad ha tó épí té si be ru há zás ra, ál lan dó
fenn tar tá si, üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke eme lés re,
esz köz be szer zés re, har ma dik fél ré szé re tör té nõ át adás -
ra. 

VII. A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
 1. A pá lyá zó azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat: 

– a pá lyá zó ne vét, szék hely ét,
– a pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá sá ért fe le lõs ne -

vét,
– bo nyo lí tó ese tén a bo nyo lí tó ada ta it.

 2. A pá lyá za ti célt.
 3. A meg va ló sí tás vár ha tó költ sé ge it.
 4. Az igé nyelt tá mo ga tás össze gét.
 5. A pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá nak ter ve zett ide jét.

VIII. A pá lyá zat el bí rá lá sa. 

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról min den eset ben a Bi zott ság
dönt a pá lyá za ti be adá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül. 

IX. A tá mo ga tás ki uta lá sa, el szá mo lá sa.

1. Az el nyert tá mo ga tás ki uta lá sát, a pénz ügyi el szá mo lá -
sát, nyil ván tar tá sát a Pol gár mes te ri Hi va tal vég zi. 

2. Az el nyert tá mo ga tás el szá mo lá sa utó la go san szám la
alap ján tör té nik. A pá lyá za ti cél ra elõ leg is igé nyel he tõ,
mely nek en ge dé lye zé sé re, el szá mo lá sá ra a Pol gár mes -
te ri Hi va tal szám la rend je az irány adó.

X. El len õr zés

A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak szak mai és pénz ügyi
el len õr zé sé re az Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és
Sport Bi zott ság jo go sult. 

XI. Szank ció

1. Amennyi ben va la mely pá lyá zó a tá mo ga tás ként ka pott
össze get nem a pá lyá zat ban le írt cél ra hasz nál ta fel, a tá -
mo ga tás nem utal ha tó ki.

2. Ha az elõ le get a pá lyá zó nem a meg ítélt cél ra hasz nál -
ta fel, a tá mo ga tás to váb bi ré sze nem utal ha tó ki, a fel vett
elõ le get 8 na pon be lül vissza kell utal ni. 

3. Az 1-2. pont ese té ben a pá lyá zó 3 év re ki zár ja ma gát a
Kör nye zet vé del mi alap ból ad ha tó tá mo ga tá sok ból. 

4. A ki zá rá sok ról és a ha tár idõk rõl a Pol gár mes te ri Hi va tal 
nyil ván tar tást ve zet. 

XII. A Kör nye zet vé del mi Alap fel nem hasz nált vagy
vissza té rí tett ré sze, a Kör nye zet vé del mi Alap ma rad vá -
nya a pénz ma rad vány ré szét ké pe zi. 

Mindhárom pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2010.
má jus 20.

He lye: Fegy ver nek Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü let Ok -
ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott sá ga, Fegy -
ver nek Fel sza ba du lás út 171.

A jut ta tott összeg ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról
szám lá val kell el szá mol ni, leg ké sõbb 2010. de cem ber
15-ig.

-Oktatási, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott ság-

Pályázati kiírások

A Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény 
ré szé rõl tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a Fegy -
ver nek te le pü lé si ivó víz há ló zat tel jes kö rû ta va szi mo sa -
tá sát 2010. áp ri lis hó nap ban vé gez zük, mely nek idõ-
tar ta ma elõ re lát ha tó lag 2 hét.

A mun ká la tok pon tos idõ pont já ról a ké sõb bi ek ben a
www.fegy ver nek.hu hon la pon, va la mint a te le pü lé si hir -
de tõ táb lá kon el he lye zett pla ká to kon ke resz tül fo gunk tá -
jé koz ta tást ad ni.

A víz há ló zat mo sa tás sza ka szo san tör té nik a ge rinc há ló -
za ton lé võ tûz csap okon ke resz tül. A mun ka vég zés idõ -
tar ta ma alatt az áram lá si irá nyok és a víz nyo más
meg vál to zá sa mi att a víz ve ze ték ben lé võ ter mé sze tes le -
ra kó dá sok (vas- és man gán-ki üle pe dé sek) fel ka va rod -
hat nak, az ivó víz át me ne ti leg za va ros sá vál hat, mely
esz té ti ka i lag ki fo gá sol ha tó, azon ban egész ség re ár tal -
mat lan. Nyo más csök ke nés ta pasz tal ha tó, mely ter mé -
sze tes je len ség.

A szol gál ta tott ivó víz mi nõ sé gé nek fenn tar tá sa ér de ké -
ben a te le pü lés víz el lá tó rend sze ré nek tel jes kö rû mo sa -
tá sát to vább ra is éven te két al ka lom mal (ta vasszal és
õsszel), il let ve szük ség sze rint vé gez zük.

A mun ká la tok idõ tar tam ára kér jük a Tisz telt La kos ság
szí ves tü rel mét!

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

Tá jé koz ta tás a víz há ló zat
mo sa tá sá ról
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foly ta tás az el sõ ol dal ról.

Már ci us 12-én egy 160
ton na és egy 25 ton na te -
her bí rá sú da ru se gít sé gé -
vel a meg lé võ víz to rony
le dön té sé re ke rült sor. A
hid ro gló busz fe szí tõ kö te -
le i nek el ol dá sát kö ve tõ en
a két da ru össze han golt
irá nyí tá sá nak kö szön he tõ -
en 20 perc alatt a föld re
ke rült a to rony.

Ezt kö ve tõ en a csõsz ár ról
le sze rel ték a ré gi gömb

ala kú víz tá ro ló részt. Meg tör tént a csõsz ár tel jes kül -
sõ-bel sõ fes té se, a csõsz ár ban lé võ csõ ve ze té kek cse ré -
je, va la mint az elekt ro mos rend szer fel újí tá sa. 

Mi u tán a csõsz ár ra rá épí tet ték az új, 100 m3-es víz te ret,
2010. már ci us 30-án kö vet kez he tett a fel újí tott víz to rony

fel ál lí tá sa, me lyet szin tén a 
le dön tés nél köz re mû kö dõ
gé pek se gít sé gé vel vé gez -
tek el.

A to rony meg fe le lõ rög zí té -
sét kö ve tõ en el vé gez ték a
víz- és elekt ro mos há ló zat -
ra tör té nõ csat la koz ta tá sát. 
Elõ re lát ha tó lag 2010. áp ri -
lis 2-3. he té ben be üze me -
lés re ke rül a fel újí tott
hid ro gló busz.

A mun ká la tok idõ tar ta ma
alatt a te le pü lés za var ta lan
ivó víz el lá tá sát há ló za ti szi -
vattyúk biz to sí tot ták.

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

Fegyverneki hid ro gló busz fel újí tá sa 

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy te le pü lé sün kön
a köz szol gál ta tás ok dí jai 2010. jú li us 1-tõl az aláb bi mér -
ték ben emel ked nek:

Szenny víz szip pan tás:

Fegy ver nek Ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te 9/2010.
(III.25.) sz. ren de le te alap ján a szenny víz ár tal mat la ní tá -
sá ért fi ze ten dõ díj 2010. jú li us 1-tõl a je len le gi 300 Ft +
ÁFA/ m3 összeg rõl 330 Ft + ÁFA/m3-re emel ke dik, mely -
bõl a Fegy ver nek te rü le té rõl be szál lí tott la kos sá gi ere de tû 
szenny víz után az Ön kor mány zat a la ko sok ré szé re to -
vább ra is 80 Ft + ÁFA/m3 ked vez ményt biz to sít. Fen ti ek
alap ján egy 6 m3-es szip pan tás a je len le gi 1.650 Ft he lyett 
1.875 Ft-ba fog ke rül ni. Az Ön kor mány zat a la kos sá gi
szenny víz össze gyûj té sé ért és szál lí tá sá ért a ren de let
alap ján to vább ra is 506 Ft + ÁFA/m3 tá mo ga tást ad, me -
lyet a la ko sok he lyett az Ön kor mány zat fi zet meg.

A köz szol gál ta tás net tó dí já ban 2008. ja nu ár 1. óta nem
volt vál to zás, a je len le gi 30 Ft + ÁFA/m3 díj eme lést a

szenny víz ár tal mat la ní tá si költ sé ge i nek fo lya ma tos emel -
ke dé se in do kol ja.

Ivó víz szol gál ta tás:

Fegy ver nek Ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te 10/2010.
(III.25.) sz. ren de le te alap ján Fegy ver nek köz igaz ga tá si
te rü le tén a víz díj 2010. jú li us 1-tõl a je len le gi 191 Ft +
ÁFA/m3-rõl 200 Ft + ÁFA/m3-re emel ke dik.

A köz szol gál ta tás net tó dí já ban 2009. ja nu ár 1. óta nem
volt vál to zás, a je len le gi 9 Ft + ÁFA/m3 eme lést a víz tisz tí -
tás költ sé ge i nek emel ke dé se, a mangántalanító tech no -
ló gi á hoz al kal ma zott vegy szer költ sé ge, va la mint a
204/2009. (IX.24.) szá mú ön kor mány za ti ha tá ro zat tal a
hid ro gló busz fel újí tá sá ra jó vá ha gyott fej lesz té si hi tel fel -
vé te le in do kol ja.

Te met ke zé si te vé keny ség:

Fegy ver nek Ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te 11/2010.
(III.25.) sz. ren de le te alap ján a te met ke zé si szol gál ta tás
net tó dí ja 2010. jú li us 1-tõl az aláb bi ak sze rint vál to zik:

Köz szol gál ta tá si dí jak eme lé se

Je len le gi dí jak (Ft)
2010. jú li us 1-tõl
ér vé nyes dí jak

Új ra vál tás dí ja
nem változott

Te met ke zé si dí jak

- 1-es sír hely 13.200.- Ft 18.000.- Ft 21.300.- Ft

- 2-es sír hely 19.800.- Ft 28.000.- Ft 31.900.- Ft

- gyer mek sír hely 6.600.- Ft 7.000.- Ft 5.300.- Ft

- 1-es ur na sír hely 5.000.- Ft 10.000.- Ft 5.000.- Ft

- 1-es ur na fal 5.000.- Ft 10.000.- Ft 5.000.- Ft

Sír bolt díj té te lei

- sír bolt hasz ná la ti dí ja 60.- Ft/m2/év 70.- Ft/m2/év

Vál lal ko zók ál tal fi ze ten dõ fenn tar tá si és hoz zá já ru lá si díj

A sze mét szál lí tás
dí ja nem változott

- a te me tõ te rü le tén vég zett vál lal ko zá si te vé keny sé gért (sír em lék fel ál lí tás,
fel újí tás, kar ban tar tás) sír je len ként 5.500.- Ft 14.000.- Ft

Ra va ta lo zá sért fi ze ten dõ dí jak

- Hû té si díj órán ként, max. 72 óra (72 órán felül a hû té si dí jat nem kell meg fi -
zet ni) 45.- Ft 60.- Ft

- Fel ra va ta lo zás 2.200.- Ft 5.000.- Ft

Ha lott át vé tel

- mun ka idõ ben 2.200.- Ft 3.000.- Ft

- mun ka idõn kí vül 4.400.- Ft 5.000.- Ft

A köz szol gál ta tás net tó dí já ban 2008. ja nu ár 1. óta nem volt vál to zás, a je len le gi eme lést a te me tõk fenn tar tá sá ra for -
dí tott ki adá sok nö ve ke dé se in do kol ja.
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2010. áp ri lis 26–án 10:00 óra kor ün ne pé lyes ke re tek kö -
zött kez dõ dik az Annaházi Idõ sek Klub já nak fel újí tá sa,
mely az Észak-al föl di Ope ra tív Prog ram (EAOP-
4.1.3/A-2008-0039) 20.024.380 Ft -os tá mo ga tá sá val,
Engler Se bes tyén és Lász ló Jó zsef ter vei alap ján a
Szilasi és Tár sa. Kft. ki vi te le zés ében va ló sul meg.

A pro jekt ke re té ben a szo ci á lis alap szol gál ta tá so kat nyúj -
tó I. szá mú Annaházi Idõ sek Klub ja épü le té nek tel jes fel -
újí tá sát: szi ge te lé sét, nyí lás zá ró i nak cse ré jét, komp lex,
utó la gos aka dály-men te sí té sét va ló sít juk meg. A tá mo -
ga tás ból le he tõ vé vá lik az el avult bú to rok, esz kö zök cse -
ré je, a hi ány zó in for ma ti kai rend szer ki épí té se. Az épü let
fel újí tá sá val és aka dály men te sí té sé vel a fo gya ték kal élõk 
(ér tel mi/moz gás), haj lék ta la nok nap pa li el lá tá sá hoz
szük sé ges fel té te le ket te remt jük meg, mik ro-tér sé gi
szinten.

A fel újí tá si mun ká la tok alatt a nap pa li el lá tást a volt Mo zi
épü le té ben (5231, Fegy ver nek, Fel sza ba du lás u. 172.)
biz to sít juk.

-Nardai D. -
-Projekt me ne dzser-

Meg szé pül az I. szá mú
Annaházi Idõ sek klub ja Az Or vo si Ren de lõ bõ -

ví té si és re konst ruk ci -
ós mun kái a ter ve zett
ütem ben ha lad nak .En -
nek meg fe le lõ en az
I-es ütem áp ri lis hó -
nap ban be fe je zõ dik és
a fel újí tott ré gi va la mint 
az  új épü let rész át -
adás ra ke rül. Eb ben az 
épü let rész ben ta lál ha -
tó ket tõ fel újí tott fel -
nõtt-, va la mint  ket tõ gyer mek ren de lõ. Ide ig le ne sen eb be 
az épü let rész be fog köl töz ni a há rom há zi or vo si kör zet, il -
let ve az ügye le ti szol gá lat. A gyer mek ren de lés to vább ra
is a vé dõ nõk nél mû kö dik és elõ re lát ha tó lag jú ni us ban
köl tö zik az új épü let szárny ba. 

A ren de lé si idõk vál to zat la nul ma rad nak. Az eset le ges
vál to zá sok ról idõ ben fog juk tá jé koz tat ni a la kos sá got. 

-Nardai D. -
-Projekt me ne dzser-

Or vo si Ren de lõ fel újí tás

A ked ve zõ idõ já rá si kö rül mé nyek nek kö szön he tõ en foly -
ta tód nak a te le pü lés köz -
pont re ha bi li tá ciós mun-
kái.
A kis új szál lá si tûz ol tó ság
köz re mû kö dé sé vel ki ter -
me lés re ke rül tek a köz pont
ve szé lyes fái, ez zel he lyet
ad va a Fel sza ba du lás úti új
fa sor te le pí té sé nek, mely -
nek ke re té ben 46 db
gömb-ju har te le pí té sét vé -
gez zük el áp ri lis hó nap ban.
A Szent Im re té ren 7 db
kan de lá ber te le pí té sé vel
meg épül a tér és em lék mû

dísz ki vi lá gí tá sa. A mun ká la tok vár ha tó an jú li us hó nap -
ban fe je zõd nek be.

-Nardai D. Projekt me ne dzser-

Foly ta tó dik a te le pü lés köz pont
meg újí tá sa

2010. áp ri lis 26-án 10 órakor ün ne pé lyes ke re tek kö zött,
mun ka te rü let át adás sal meg kez dõ dik a „Fegy ver nek
Nagy köz ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal aka -
dály men te sí té se” el ne ve zé sû be ru há zá si pro jekt.
A meg va ló sí tást az Ön kor mány zat ál tal az „ÉAOP-
4.1.5-09 – Aka dály men te sí tés tá mo ga tá sá ra (Egyen lõ
esé lyû hoz zá fé rés a köz szol gál ta tás ok hoz)” pá lyá za ton
el nyert, 14.264.999 Ft, tá mo ga tás is se gí ti.
A projekt ke re té ben a fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal
komp lex fi zi kai és infokommunikációs aka dály men te sí té -
se tör té nik meg. 
Aka dály men tes par ko ló, mos dó, köz le ke dõ fo lyo sók, nyí -
lás zá rók, va la mint ve ze tõ sáv, tá jé koz ta tó táb lák, in duk ci -
ós hu rok-rend szer fog ja ezen túl se gí te ni bár mi lyen ok nál
fog va kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé sét és ügy in té zés -
ét. 
A pro jekt ered mé nye ként a Pol gár mes te ri Hivatalban biz -
to sí tott szol gál ta tá sok (adó ügy, gyám ügy, anya könyv ve -
ze tõ stb.) min den ki szá má ra aka dály men te sen váll nak
hoz zá fér he tõ vé.
To váb bi in for má ci ók a www.fegy ver nek.hu ol da lon ta lál -
ha tó ak a pro jekt rõl.

-Gonda József Forensys Kft. -

Esélyt min den ki nek

Fegy ver nek Önkormányzata si ke re sen pá lyá zott az Új
Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv Kör nye zet és Ener gia
Ope ra tív Prog ram ja ke re té ben ki írt Szenny víz el ve ze tés
és tisz tí tás c. pá lyá za ti konst ruk ció el sõ for du ló já ban, így
je len leg foly nak a ,,Te le pü lé si szenny víz tisz tí tó te lep bõ -
ví té se és szenny víz csa tor ná zás Fegyverneken” cí mû
pro jekt elõ ké szí té si mun ká la tai. A pro jekt-elõ ké szí tés ke -
re té ben köz vé le mény ku ta tást vég zünk, mely ben fel mér -

jük a szenny víz csa tor ná zás sal és tisz tí tó mû bõ ví tés sel
kap cso la tos la kos sá gi vé le mé nye ket és el vá rá so kat,
hogy azo kat fi gye lem be ve hes sük a be ru há zás meg va ló -
sí tá si szakaszában.

Kér jük, hogy a ki töl tött kér dõ ívet a Pol gár mes te ri Hi va tal -
ban ki he lye zett lá dá ba be dob ni szí ves ked je nek! 

-Vár he gyi Tamás-
-Forensys Kft.-

Szenny víz el ve ze tés és tisz tí tás
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Tisz telt Höl gyem, Uram! 
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta si ke re sen pá lyá zott a szenny víz csa tor na-há ló zat tel jes ki épí té sé nek és a  szenny víz tisz tí tó bõ ví -
té sé nek elõ ké szí té sé re. 

A pro jekt-elõ ké szí tés ke re té ben köz vé le mény ku ta tást vég zünk, mely ben fel mér jük a szenny víz csa tor ná zás -
sal kap cso la tos la kos sá gi vé le mé nye ket és el vá rá so kat, hogy azo kat fi gye lem be ve hes sük a be ru há zás meg -
va ló sí tá si sza ka szá ban.

Kér jük, vá la sza i val Ön is se gít se a be ru há zás si ke res és ered mé nyes meg va ló sí tá sát! 
A vá lasz adás ön kén tes és ano nim!

1. Mi lyen for rás ból szo kott tá jé ko zód ni a Fegyverneken és kör nyé kén tör té nõ ese mé nyek rõl? - Több vá laszt is meg je löl het!
 ¨ he lyi, me gyei új sá gok o or szá gos rá dió
 o he lyi TV o csa lád tag / is me rõs
 o he lyi rá dió o szó ró lap, egyéb in for má ci ós ki ad vány
 o or szá gos új sá gok o internet
 o or szá gos TV o nem szok tam tá jé ko zód ni
 
2. Me lyik in for má ció for rást tart ja a leg hi te le sebb nek? - Több vá laszt is meg je löl het!
 ¨ he lyi, me gyei új sá gok o or szá gos rá dió

 o he lyi TV o csa lád tag / is me rõs

 o he lyi rá dió o szó ró lap, egyéb in for má ci ós ki ad vány
 o or szá gos új sá gok o internet

 o or szá gos TV o nem szok tam tá jé ko zód ni

3. Ha lott már az EU ál tal tá mo ga tott, fegyverneki  szenny víz csa tor ná zás ról? Ha igen, hon nan? - Több vá laszt is meg je löl het!
 

o Nem hal lot tam o Igen, szom szé dok tól, is me rõs tõl vagy csa lád tag tól hal lot tam
o Igen, a saj tó ból ér te sül tem ró la o Igen, az internetrõl ér te sül tem ró la
o Igen, egy te le pü lé si ren dez vé nyen hal lot tam ró la o Igen, szó ró lap ról, in for má ci ós ki ad vány ból ér te sül tem ró la

 
4. Ha len ne tá jé koz ta tó fó rum a prog ram ról, részt ven ne raj ta?

o igen o nem o nem tu dom

5. Ha lesz az Ön ut cá já ban szenny víz csa tor na, vár ha tó an igény be ve szi majd a szol gál ta tást?
o igen o nem 

6. Ér dek li, hogy mi tör té nik a ház tar tá sá ban ke let ke zõ szenny víz zel?
o igen o nem 

Kérdõív

Kez dõ dik vagy nem kez dõ dik a szenny víz be ru há zás?

A Hír mon dó feb ru á ri szá ma után töb ben
is meg ke res tek, hogy nem ír iga zat az új -
ság, hi szen azt ír ta, hogy meg kez dõ dött a 
szenny víz há ló zat épí té se, õ pe dig nem
lát se hol fel bon tott részt, se hol nem fek te -

tik a csö ve ket. Mi u tán egyi kük meg tud ta, hogy én még
pon to san azt sem tu dom meg mon da ni ne ki, hogy az ut cá -
ja észa ki vagy dé li ol da lán megy-e a ve ze ték, még ke vés -
bé volt szá má ra ért he tõ, hogy ho gyan kez dõd he tett vol na
meg a be ru há zás.

Ez nem csak azért gond, mert az em be rek nem ér tik ezt a
szá muk ra fon tos dol got, ha nem azért is, mert van nak em -
be rek, csa lá dok, akik ak kor akar nak be fi zet ni, ami kor a
„be ru há zás meg kez dõ dik” és nem ér tik, hogy ez az idõ
már el jött. Emi att sa ját ma guk nak, a szom szé da ik nak, ro -
ko na ik nak, is me rõ se ik nek, tu laj don kép pen az egész fa lu -
nak te szik drá gáb bá a szenny víz el ve ze tés árát.

Kezd jük az zal, hogy mi ért „kez dõ dött meg” a be ru há zás.
Mint egy ház épí té se kor, itt is ugyan úgy kell el jár ni. Mi u tán 

ki ta lál tuk, hogy épít kez ni sze ret nénk, a csa lád nak dû lõ re
kell jut nia ar ról, hogy hol, mit, mi lyen for má ban, mi lyen hi -
tel bõl, mennyi bõl, stb. tud ja meg va ló sí ta ni a ház épí tést.
Utá na meg ve szi a tel ket, ki fi ze ti az át írás il le té két, fi zet az
ügy véd nek, meg ter vez te ti az épü le tet (amely rõl sok szor
kon zul tál a csa lád és a ter ve zõ, épí tési en ge délyt kér
stb.). Ugyan így van az ön kor mány zat is. Csak a sok kal
na gyobb, sok kal drá gább be ru há zás idõ ben is és pénz -
ben is na gyobb elõ ké szí tést igé nyel (pl. a la kás nál nincs
köz be szer zé si el já rás).

A pá lyá zat leg ne he zebb ré szén túl va gyunk. Úgy is ír hat -
nám, hogy az Eu ró pai Unió el dön töt te, hogy tá mo gat ja
Fegy ver nek szenny víz be ru há zá sát, ha olyan ter ve ket ké -
szít te tünk, ame lyek a jog sza bály ok nak, a fenn tart ha tó
mû köd te tés nek, a víz vé de lem nek, stb-nek meg fe lel nek.

Most vi szont a hossza dal mas köz be szer zé si el já rás ke re -
té ben a le he tõ leg ol csób ban, a le he tõ leg jobb ter ve ket kell 
pro du kál nunk. A ter ve kért, a ter vez te té sért, a mû sza ki fel -
mé ré se kért fi zet nünk kell. 

foly ta tás a kö vet ke zõ oldalonè

Szennyvízberuházás
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7. Ön sze rint mi ért fon tos a te le pü lés tel jes szenny víz-csa tor ná zá sá nak ki épí té se? - Több vá laszt is meg je löl het!
o Tisz tább lesz a kör nye zet o A szag nem lesz érez he tõ
o Nem ke rül ká ros anyag a ter mé szet be o Gaz da sá go sabb lesz a tisz tí tó üzem el ete té se
o A gye re kek uno kák egész sé ge sebb kör nye zet ben

nõ je nek fel
8. Tud ja Ön, hogy az EU kb. mi lyen mér ték ben tá mo gat ja a te le pü lés szenny víz prog ram ját?
 o tel jes egé szé ben o 30%-ban

o 85%-ban o nem tá mo gat ja
o 70%-ban o nem tu dom
o 50%-ban

 
9. Ön sze rint jó do log, hogy az EU sze re pet vál lal a prog ram ban?

o igen o nem o nem tu dom

10. Ön sze rint igaz az, hogy a csa tor na há ló zat hoz zá já rul a kör nye zet tisz táb bá té te lé hez?
o igen o nem o nem tu dom

11. Ön sze rint igaz az, hogy a lé te sít mény hasz nát el sõ sor ban a jö võ ge ne rá ci ói fog ják él vez ni?
o igen o nem o nem tu dom

12. Ön sze rint mi lyen ha tá sa lesz a be ru há zás nak a víz és szenny víz-szol gál ta tá si dí jak ra?
o Je len tõ sen meg nõ o Kis mér ték ben csök ken
o Kis mér ték ben meg nõ o Nagy mér ték ben csök ken

13. Ön sze rint lesz-e a be ru há zás nak va la mi lyen ha tá sa az aláb bi ak kö zül? - Több vá laszt is meg je löl het! 
o Nem lesz nek kör nye zet ká ro sí tó ha tá sai o Víz szennye zõ ha tás
o Ta laj szennye zõ ha tás o Lég szennye zõ ha tás

 
14. Ne me

o nõ o  fér fi

15. Élet ko ra
 

o 6-14 év kö zött o 40-49 év kö zött
o 15-18 év kö zött o 50-59 év kö zött
o 19-24 év kö zött o 60-69 év kö zött
o 25-29 év kö zött o 70 év fe lett
o 30-39 év kö zött

16. Leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge?
o ál ta lá nos is ko la o fel sõ fo kú kép zett ség
o kö zép is ko la o egyik sem
Kö szön jük vá la sza it! A ki töl tött kér dõ ívet kér jük, jut tas sa el a Pol gár mes te ri Hi va tal ban ki he lye zett gyûj tõ lá dá ba!

è foly ta tás az elõ zõ ol dal ról

Elõ kell ké szí te ni min dent ah hoz, hogy jö võ re a má so dik
kör ben pá lyáz has sunk, meg fe le lõ nek ítél jék, amit el vé -
gez tünk.
Eh hez pénz kell. 
Ha azok, akik a „be ru há zás kez de te kor” akar nak fi zet ni,
most be fi ze tik egy összeg ben a hoz zá já ru lá su kat, ak kor
annyi val ke ve sebb hi telt kell fel ven nie az ön kor mány zat -
nak a ter ve zés hez, elõ ké szí tés hez, hi szen a sa ját erõt bi -
zo nyí ta ni kell.
A hi tel ka ma tát - az EU sza bá lyok nak meg fe le lõ en - az
összes töb bi költ ség gel együtt az igény be ve võk nek kell
ki fi zet ni ük. (Ha a sza bály nem így szól na, az ön kor mány -
zat ak kor is er re kény sze rül ne, hi szen nincs olyan pénz -
for rá sa, ami ezt fe dez het né.) Te hát ennyi vel drá gít ja meg
sa ját ma gá nak az, aki sem egy összeg ben, sem va la mi -
lyen la kás ta ka ré kos sá gi mó don nem fi ze ti meg. (A la kás -
ta ka ré kos sá gi mó do za tok ra az ön kor mány zat ol csóbb
hi telt kap, a be fi ze tett összeg a sa ját erõ ré sze).
Ha Ön tud ja, hogy szom szé dai, ro ko nai se ho gyan (sem
egy összeg ben, sem la kás ta ka ré kos ság for má já ban)

sem fi ze tik a szenny víz be ru há zás sa ját ré szét, mond ják
el ne kik, hogy nem csak sa ját ma guk nak lesz több let ki -
adá sa, ha nem Önök nek és a fa lu töb bi la ko sá nak a pénz -
tár cá já ból is vesz nek ki pénzt. 
Van, aki azt mond ja, hogy õ nem ve ze ti majd be a szenny -
víz ve ze té ket. 
Csak hogy az ivó víz vé del mé ben a jegy zõ nek még csak
mér le ge lé si jo ga sincs azok nál, akik nek a há za elõtt el -
megy a ve ze ték. Kö te le zõ en ki kell vet nie a kör nye zet ter -
he lés dí ját, ami leg alább ak ko ra, mint ha rá csat la ko zott
vol na a szenny víz rend szer re. Te hát õ is fi ze ti a kés le ke -
dé se mi att drá gult dí jat (mel let te pe dig a szip pan tá sét is,
rá adá sul szennye zi a kör nye ze tét, ami vel a sa ját há zá nak 
és a szom szé dai há zá nak az árát is csök ken ti hosszú tá -
von).
Sa ját pén zé vel is ta ka ré kos ko dik az, aki ed dig nem fi zet te
a hoz zá já ru lást és most be fi ze ti vagy a Pol gár mes te ri
Hivatalra en ged mé nyez ve, la kás ta ka ré kos sá gi szer zõ -
dést köt (an nak el le né re, hogy még nem jön nek a föld -
mun ka gé pek).

-Tû he gyi Ju li an na képviselõ-

Szennyvízberuházás
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Avagy: Alá írás gyûj tés a Fegy ver nek fõ ut cá ján tör té -
nõ ho mok szál lí tás el len

A la kos sá got egy re több eset ben ke re sik meg bi zo nyos
sze mé lyek, hogy alá írá suk kal fe jez zék ki til ta ko zá su kat
kü lön bö zõ té mák ban.

Az ilyen alá írás gyûj tés sel három prob lé ma van:

• A Pol gár mes te ri Hi va tal ba a kép vi se lõ-tes tü let elé ezek 
a gyûj tõ ívek nem ke rül nek be.(?)

• Az alá írás gyûj tés kor a la kos ság nincs kel lõ in for má ció
birtokában, hogy mi hez ad ja a ne vét.

• Eset leg nem árt fi gye lem be ven ni, hogy az ki nek az
(önös) ér de két szol gál ja.

En nek il luszt rá lá sá ra köz zé adunk né hány le vél rész le tet,
mely a Fel sza ba du lás úton tör té nõ ho mok szál lí tás en ge -
dé lye zé se tár gyá ban szü le tett.

2010. 02. 17.

A BÁNYA F. K. V. KFT (Tiszaroff; ho mok szál lí tó) ügy ve -
ze tõ je hoz zá já ru lá si nyi lat ko za tot kért Fegy ver nek pol gár -
mes te ré tõl, hogy a 4. sz. fõ út Kis új szál lást el ke rü lõ
sza ka szá nak meg épí té sé hez szük sé ges ho mok szál lí tá -
sa a te le pü lés fõ ut cá ján tör tén hes sen.

Huber Fe renc pol gár mes ter vá la szát az aláb bi le vél tar tal -
maz za:

"Tisz telt Ügy ve ze tõ úr! 

Hi vat koz va a 2010. feb ru ár 17-én kelt ké rel mük re, az aláb bi a kat
vá la szo lom:

A be adott ké re lem alap ján a te le pü lés fõ út ján, a Fel sza ba du lás
úton tör té nõ ho mok szál lí tás hoz hoz zá já ru ló nyi lat ko zat meg té te -
lé re jog sza bály nem ad le he tõ sé get. (köz úti köz le ke dés rõl szó ló
1988. évi I. tv.)

Egyút tal tá jé koz ta tom, hogy a te le pü lés fõ út ja ál la mi tu laj do nú
út, a for ga lom igény be vé te lé bõl ke let ke zõ eset le ges ron gá ló dás
mi att az út ke ze lõ jé vel kell a kap cso la tot fel ven ni.

Szük sé ges nek tar tom azon ban a kö vet ke zõk rõl tá jé koz tat ni:

Mint ar ról szó ban is el mond tam, a te le pü lé sen ked den, pén te ken 
és szom ba ton pi a ci na po kon je len tõs a ke rék pár for ga lom, ami
mi att a Baj csy Zs. és Za gyi I. út kö zöt ti le szû kült sza kasz rend kí -
vül bal eset ve szé lyes.

Is ko lai na pon reg gel '/2 8 és 8 óra kö zött, il let ve a dé li órák ban je -
len tõs for ga lom nö ve ke dés van az ún. Sár ga is ko lá nál (Fel sza -
ba du lás u. 133.) és a Fel sza ba du lás u. 31. sz. alat ti is ko lá nál,
ahol a gye re kek egy ré szét vagy sze mély gép ko csi val, vagy ke -
rék pár ral szál lít ják az is ko lá ba. Ezen idõ szak ban a
megnövekedett te her gép ko csi for ga lom mi att a bal eset ve szély
meg több szö rö zõd het.

A szál lí tan dó ho mok mennyi ség és a vár ha tó gép jár mû for ga lom
ada ta i nak is me re té ben vé le mé nyez he tem ké ré sü ket.

A Ma gyar Köz út Nonprofit Zrt. JNSz. Me gyei
Igazgatósága a ki vi te le zõ (PT Kis új szál lás Kon zor ci um)
fe lé töb bek kö zött az aláb bi a kat nyi lat koz ta (rész le tek a
le vél bõl):"

"Tisz telt Cím!

4. sz. fõ út Kis új szál lást el ke rü lõ sza kasz épí té se kap csán a
3216. j. út 0+000-14+980 km szel vé nyek kö zöt ti sza ka szá nak
anyag szál lí tá si cél lal tör té nõ hasz ná la ta tárgy ban meg kül dött
ké rel mé re az aláb bi a kat nyi lat koz zuk:

A töl tés anyag (ho mok) szál lí tá sa a ko ráb ban en ge dé lye zett 4.
sz. fõ út egy sza ka szán, va la mint a 3216. j. út. 0+000-14+890 km
szel vé nyek kö zöt ti sza ka szán tör té nik 2010. má jus 31-ig, na pon -
ta 15-45 db 4 ten ge lyes te her gép ko csi igény be vé te lé vel.

Fel hív juk a ki vi te le zõ fi gyel mét, hogy a szál lí tá si mun kák meg -
kez dé se elõtt, va la mint be fe jez té vel az or szá gos köz utak bur ko -

lat-ál la pot fel vé tel ét el kell vé gez ni, me lyet meg kell ren del ni Tár -
sa sá gunk tól.

Az érin tett or szá gos köz utak anyag szál lí tás ból adó dó tönk re me -
ne tel ének hely re ál lí tá sát fen ti ek alap ján, Tár sa sá gunk ál tal
meg ha tá ro zott mó don kell el vé gez ni.

A szál lí tá si mun kák meg kez dé sét és an nak 1 hét nél hosszabb
ide jû meg sza kí tá sát be kell je len te ni Me gyei Igaz ga tó sá gunk ra
és a Ti sza fü re di Üzem mér nök sé günk re is.

A 3216. j. út 14+890 km szel vény ben ki épí ten dõ sár rá zó ter ve it 3 
pld.-ban be kell nyúj ta ni Tár sa sá gunk hoz jóvóhagyás cél já ból.

A sár rá zó ki épí tés alat ti és mû kö dés alat ti for ga lom kor lá to zá sá -
nak ki épí té sét Tár sa sá gunk tól kell meg ren del ni.

A bal eset ve szély el há rí tá sa ér de ké ben az or szá gos köz út bur ko -
la tá nak és az út tar to zé ka i nak tisz tí tá sá ra kü lö nös fi gyel met kell
for dí ta ni.

Az át ke lé si sza ka szok for ga lom biz ton sá gá nak fenn tar tá sa ér de -
ké ben szük sé ges be avat ko zá sok meg va ló sí tá sá ról a Ki vi te le zõ
az ál ta lunk meg ha tá ro zot tak sze rint kö te les gon dos kod ni.

Az anyag szál lí tás so rán ke let ke zõ egyéb ká ro so dá so kért a
Nem ze ti Inf rast ruk tú ra Fej lesz tõ Zrt. ál tal ki adott Gyors for gal mi
utak épí té sé nek szál lí tó út ja i ra vo nat ko zó sza bá lyo zás sze rint
(pl. kör nye ze ti károk: por, zaj és rez gés) T. Cím a fe le lõs. A kör -
nye ze ti ha tá sok ál la pot fel vé tel ét és a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat
do ku men tá ci ó ját ha la dék ta la nul meg kell kül de ni ré szünk re.

Tá jé koz tat juk, hogy amennyi ben az út ál la po ta az el kö vet ke zõ
idõ szak ban oly mér ték ben le rom lik, hogy az bal eset ve szé lyes
lesz és Ki vi te le zõ vagy a szál lí tást vég zõ cég nem gon dos ko dik
Tár sa sá gunk ál tal meg ha tá ro zott mó don a bur ko lat ki ja ví tá sá ról, 
ak kor az úton súly kor lá to zás be ve ze té sét he lyez zük ki lá tás ba.

To váb bá tá jé koz tat juk ar ról is, hogy a 3.1.16. j. ök. út eset le ges
tönk re me ne te le ese tén a 3222. j. út (Tiszagyenda-Kunhegyes
ök. út) je len ál la pot ban nem al kal mas ne héz te her for ga lom ká ro -
so dás nél kü li el vi se lé sé re.

A Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te re ál tal 572/2010. szá -
mú nyi lat ko za tá ban fog lal ta kat ma ra dék ta la nul be kell tar ta ni.

Fen ti ek be tar tá sa mel lett és a 200.000 m3 töl tés anyag (ho mok)
be szál lí tást fi gye lem be vé ve az anyag szál lí tás hoz hoz zá já ru -
lunk.

A szál lí tás ból adó dó vi tás kér dé sek ren de zé se a Vál lal ko zó fel -
ada ta.

A szál lí tá sok kal össze füg gés ben min den fe le lõs ség és költ ség a
vál lal ko zót ter he li." 

Egy ma gán sze mély ál tal tör tént ügy vé di meg bí zás ra a
Ma gyar Köz út Nonprofit Zrt. JNSz. Me gyei Igazgatósága
ál tal adott vá lasz szin tén tar tal maz za a köz út ke ze lõi ál lás -
fog la lást, mely bõl az aláb bi ak ban idé zek:

" Tá jé koz tat juk, hogy a PT Kis új szál lás kon zor ci um nak ki adott -
az 1988. évi I. tör vény és an nak vég re haj tá si ren de le te alap ján -
JNSZ-58/15/2010. ik ta tó szá mú le ve lünk ben fel hív tuk a ki vi te le -
zõ fi gyel mét, hogy a Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te re ál -
tal 572/2010. szá mú nyi lat ko za tá ban fog lal ta kat ma ra dék ta la nul
be kell tar ta ni.

Meg ke re sé sé vel kap cso lat ban ál ta lá nos ság ban meg ál la pít juk,
hogy az or szá gos köz utak sze mé lyek és áruk szál lí tá sá nak le bo -
nyo lí tá sát szol gál ják. Tár sa sá gunk nak nincs jog sza bá lyi fel ha -
tal ma zá sa ar ra, hogy az út vo nal en ge dé lyek ki adá sa so rán
egyéb fel té te lek re is fi gye lem mel le gyen."

A ha son ló ese tek el ke rü lé se ér de ké ben ja vas lom az alá -
írás ra buz dí tók nak és az alá írók nak, hogy kö rül te kin tõb -
ben tá jé ko zód ja nak. Ne vár ja nak olyan dön tést, mely re
nincs fel ha tal ma zá som.

-Huber Fe renc pol gár mes ter-

„Ho mok vi har” Fegyverneken
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„Csin nad rat ta bum-bum-bum,
Mé lyen tisz telt pub li kum!”

Az Annaházi óvo dá sok idén feb ru ár 14-én ûz ték el a te let
egy ha gyo má nyos far san gi mu latt ság gal, amely nek idén
is a Mû ve lõ dé si Ház adott he lyet.

A rendkívül szín vo na las mû sor a már he tek kel ez elõt ti ké -
szü lõ dés nek, szer ve zés nek volt kö szön he tõ! Szü lõk,
óvónénik, daj ka né nik és per sze nem utol só sor ban a
gyer me kek együtt szor gos kod tak, mun kál kod tak a mu lat -
sá gon. A gyer me kek tán cos, vi dám mû sor ral ké szül tek a
tél ûzõ ün nep ség re, ami a ren dez vény nyi tó szá ma volt.
Ezt kö ve tõ en a gyer me kek be mu tat hat ták a szebb nél
szebb mas ka rá kat, melyek az ügyes szü lõk ke ze mun ká -
ját tük röz ték. Ez alatt a bü fé ben szend vics és sü te mény
vár ta a ven dé ge ket, va la mint lu fi fi gu rá kat és zsák ba -
macs kát vá sá rol hat tak aján dék ba!

Ha gyo má nya ink hoz hû en a tom bo la tár gyak ki sor so lá sa
sem ma radt el!

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni min den ked ves szü lõ -
nek, tá mo ga tó ink nak a se gít sé get, amellyel hoz zá já rul tak 
a ren dez vé nyünk meg szer ve zé sé hez. Ez év ben is si ke -
rült egy na gyon vi dám han gu la tú dél utá ni mu lat sá got ren -
dez ni, ami ma ra dan dó él mény hez jut tat ta a gyer me ke ket.

Kö szön jük min den ked ves vendégünknek a rész vé telt, és 
re mél jük, hogy min den ki jól ér ze te ma gát!

-Az Annaházi óvónénik-

Ovifarsang

Is ko lánk, az az a Mó ra tag in téz mény éle té hez hoz zá tar to -
zik a ha gyo má nyos nak mond ha tó al só ta go za tos ta va szi
ve tél ke dõ, ame lyet már ci us 31-én tar tot tunk.

Mint min den tan év ben, most is a má so di kos osz tály fõ nö -
kök –Szabóné Soós Il di kó és Rédai No é mi – szer vez ték
meg a dél utánt. A ve tél ke dõ alap gon do la ta az volt, hogy a 
gye re kek ha jók kal kör be utaz zák a Föl det. Sor so lás út ján
ve gyes csa pa tok áll tak össze, ahol az egyen lõ esé lyek
ér de ké ben mind a 4 al só év fo lyam kép vi sel ve volt. A
négy, négy fõs kis tár sa sá gok országneveket kap tak, így
„nyolc nem zet” mat ró zai mér kõz het tek meg egy más sal.
Gon dol kod ta tó és ügyes sé gi fel ada tok vál tot ták egy mást: 
ba rát koz tunk a víz zel, puzzle for má já ban, a ken gu ruk kal
to tóz tunk, fut ta tunk tek nõs bé kát, és fúj tuk a vi tor lák ba a

sze let. De nem je len tett gon dot a pi ra mi sok fel épí té se
vagy az utunk so rán meg is mert nem ze tek nép vi se le te i -
nek fel is me ré se sem. A vi dám dél utá non az osz tály fõ nö -
kök és egy füg get len zsû ri se gí tet te a sze ren csés
kül de tést. A cé lunk, hogy já ték ból kör be utaz zuk boly gón -
kat, és köz ben azért ta nul junk is, meg va ló sult. Jö het akár
egy iga zi uta zás…

-Rédai No é mi-

Multikulturális ve tél ke dõ, az
uta zás je gyé ben

Feb ru ár 5-én ren dez tük im már sok éve ha gyo mánnyá
vált Far san gi disz kón kat a fel sõ ta go za tos di ák ja ink rész -
vé te lé vel. Ta nu ló ink lel ke sen ké szül tek, hogy - bár már
„nagy fel sõ sök” - még is jel mez be öl töz ve meg mu tas sák
ma gu kat, be mu tas sák sa ját meg ál mo dott pro duk ci ó i kat.
A két ötö dik osz tály ké szült cso por tos jel mez, il let ve mû -
sor be mu ta tó val. Az „a” osz tály száz lá bú nak öl tö zött, míg
a „b” osz tály lá nyai szen zá ci ós tán cot mu tat tak be. Ezen
kí vül jó né hány gyer mek ké szí tett még jel mezt, ame lyet
cso ko lá dé val ju tal maz tunk. A jel mez be mu ta tó után jött a
tánc, vé gül a tom bo la hú zá son iz gul hat tak a gye re kek,
hogy ki nye ri pél dá ul a fi no mabb nál fi no mabb tor tá kat, s
kü lön bö zõ aján dé ko kat. Ha meg éhez tek, il let ve meg -
szom jaz tak, vár ta õket a bü fé, ahol se gí tõ kész szü lõk

közremûködésével el ké szí tett szend vi csek, s per sze üdí -
tõ vár ta õket. Sze ret nénk meg kö szön ni min den ki se gít sé -
gét, aki hoz zá já rult, hogy ren dez vé nyünk si ker rel
zá rul jon. Kü lön kö szö net il le ti a fegyverneki pol gár õr ség
tag ja it, akik a hi deg idõ já rás el le né re lel ke sen se gí tet ték a 
mun kán kat!

-Gyõ ri Ibo lya-

Far san gi disz kó a Mó rá ban

Már ci us hó nap a le ány ké zi lab da ver se nyek ide je szo kott
len ni. Így volt ez most is.

A III. kor cso por tos lá nyok a tö rök szent mik ló si Köl csey
Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá val ke rül tek szem be. A két is ko la
oda-vissza ját szás ala pon dön tött a to vább ju tás ról. Mi vel
Fegyverneken nincs szab vá nyos, mér kõ zés re al kal mas
tor na te rem, így mind két mér kõ zés re a Köl csey ben ke rült
sor két kü lön bö zõ idõ pont ban. Az el sõ mér kõ zés bra vú -
ros dön tet len je után a má sik mér kõ zé sen nem si ke rült
meg is mé tel ni az elõ zõ tel je sít ményt, így si ma ve re ség lett 
a vége.

A IV. kor cso por tos lá nyok egy hár mas cso port ba ke rül -
tek, ahol az "orczys" lá nyok kal és a tö rök szent mik ló si
Ber csé nyi Ál ta lá nos Is ko lá val küz döt tek a to vább ju tó he -
lyért. Ami si ke rült is, hi szen mind két mér kõ zést meg nyer -
tük és jo got kap tunk a me gyei elõ dön tõ ben va ló
rész vé tel re. Ez már ci us 19-én Jász be rény ben ke rült
meg ren de zés re. Itt, saj nos, bár di csé re te sen küz döt tek a
lá nyok, ki jött a tu dás kü lönb ség és iga zá ból meg szo rí ta ni
sem si ke rült a jász be ré nyi és a túrkevei el len fe le i ket.

Ta lán majd jö võ re…
-Cson tos Mi hály-

-testnevelõ-

Mó ra sport
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2010. feb ru ár 13-án ren dez tük meg a Mû ve lõ dé si Ház -
ban ha gyo mánnyá vált far san gi mu lat sá gun kat. Idén is
na gyon sok jel me zes lé pett a szín pad ra, öt le te sebb nél öt -
le te sebb ru há kat ölt ve. Ami nek na gyon örül tünk, hogy
egy re töb ben ké szí tet tek ott hon jel mezt, hi szen na gyon jó 
csa lá di prog ram, s így min dig új fi gu rák ele ve ned nek meg 

a kö zön ség elõtt. Jár tak ná lunk töb bek kö zött her ceg nõk,
a ba nya a mé zes ka lács há zi kó já val, ka to nák, egy fé lig ör -
dög- fé lig an gyal lény, has tán co sok, meny asszony ok, s
fé lel me tes kan ni bá lok a 3. b osz tály ból, ahol az osz tály fõ -
nök is be öl tö zött cse me té i vel. Re mek mû sor szá mo kat te -
kint he tett meg a tél bú csúz ta tó-se reg, hi szen Golyháné
Líbor Eri ka has tánc cso port ja szi por ká zott a szín pa don,
majd lát hat tuk Czimmer Olim pia a do mi ni kai szép ség ver -
se nyen elõ a dott tánc pro duk ci ó ját. Ezen kí vül Vá sár he lyi
Vi vi en, Naszek Bar ba ra és Alattyáni La u ra mu ta tott be
ze né re kö zös szá mot, ami nek szin tén nagy si ke re volt. A
szend vics és a zsák ba macs ka gyor san fo gyott, a mu lat -
sá got tom bo la sor so lás zár ta. Jö võ re is mét sze re tet tel
vár juk a ked ves ér dek lõ dõ ket, jel me ze se ket! 

-Vízkeletiné Fe ke te Esz ter-
-tanítónõ-

Al só sok far sang ja a Mó rá ban

Is ko lánk ban már ha gyo mány, hogy az al só ta go za to sok
min den év ben kéz mû ves fog lal ko zás sal kö szön tik a ta -
vaszt. Idén sem volt más ként, s már ci us 29-én, hét fõn
dél után kö zö sen ké szü lõd tünk az év szak leg na gyobb ün -
ne pé re, a Hús vét ra. Az ud va ron kez dõ dött a prog ram,
ahol csokitojások vár ták a fû ben, hogy rá juk ta lál jon a vi -
dám gye rek se reg, és a lel kes szü le ik. A dél után so rán az
osz tály fõ nö kök irá nyí tá sá val, és a Fegyverneki Karitász
Cso port kép vi se lõi  se gít sé gé vel ké szít het tek ked ves tár -
gya kat a tavaszolók. A prog ram vé gé re vi dám ab lak dí -

szek, mé hecs kék, nár ci szok, íz lé ses szal vé ta tar tók,
pa pír tá nyér-dí szek és mutatós könyvjelzõk jelezték:
nagyon tartalmasan tölthette a délutánját a több mint
száz résztvevõ.

Az ün nep kör höz kap cso ló dó ver seny is zaj lott ná lunk, a
hí mes to jás-ké szí tõ ver seny. Egy hét állt a ta nu lók ren del -
ke zé sé re, hogy el ké szít sék a pá lya mun ká kat, az az a ki -
dí szí tett to já so kat. Ké szül tek ha gyo má nyo san fes tett,
gyap jú val, me rí tett pa pír ral, sõt kó kusszal dí szí tett to já -
sok is. A 40 in du ló ver seny zõ több mint száz mun kát adott 
be, ame lye ket kiállítottunk, és megtekinthetõek az isko-
lánkban.

-Rédai No é mi-

Ta vasz-vá rás, húsvétolás,
„Mó rás-mód ra”

2010. feb ru ár 26-án ren dez tük meg iskolánkbana  hely -
tör té ne ti ver senyt. A fõ cél ki tû zés az volt, hogy di ák ja ink,
meg is mer jék szû kebb kör nye ze tü ket és köz sé gük ese -
mé nye it. A részt ve võ csa pa to kat Fegy ver nek tör té ne té -
vel fog lal ko zó kér dé sek és fel ada tok vár ták. 12 lel kes
csa pat mér te össze tu dá sát. A je lent ke zõk re 4 fé le fel -
adat tí pus várt. El sõ meg pró bál ta tá sa ik a jól fel sze relt is -
ko lai in for ma ti kai te rem ben kez dõd tek. Egy fel adat la pot
kel lett a gye re kek nek ki töl te ni ük, amely hez a szük sé ges
vá la szo kat a te le pü lés hon lap ján ta lál hat ták meg. Má so -
dik pró ba ként a Szent Ist ván té ri in for má ci ós táb la se gít -
sé gé vel kel lett a csa pa tok nak Fegy ver nek köz ség
is mer tebb épü le te it meg ta lál ni, meg ne vez ni és a ka pott
tér ké pen be je löl ni. Har ma dik for du ló ban ott ho ni fel adat -
ként ka pott fény má solt anya gok alap ján kel lett vá la szol ni
a fel tett kér dé sek re. Mind ezek mel lett „Te mit mu tat nál
meg egy tu ris tá nak Fegyverneken” cím mel al kot tak pla -
ká tot a jól fel ké szült di á kok. Rend kí vül sok szép és öt le -
tes pla kát ér ke zett, ame lyek is ko lánk fa la it dí szí tik. A
ver seny jó han gu lat ban telt, a ta nu lók nagy öröm mel és
kí ván csi an vág tak ne ki a meg mé ret te tés nek és sok új in -
for má ci ó val gaz da god va, tér het tek ha za. Re mél jük, el kö -
vet ke zõ ver se nye ink re is ilyen szép szám ban
je lent kez nek majd di ák ja ink és ha son ló an si ke res, él ve -
ze tes ver seny ben lesz ré szünk. 

-Csekõ Iza bel la tör té ne lem ta nár nõ-

Hely tör té ne ti ver seny  az Orczyban
Tiszaroff: Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 7-8. osz tá lyos
fiú fo ci csa pata a tiszaroffi far sang ku pán vett részt, ahol a
3 cso port meccsü ket meg nyer ve, be ju tot tak a dön tõ be és
ott nagy csa tá ban alul ma rad va a 2. he lyen vé gez tek.

7-8. nagy pá lyás: Di ák olim pi ai nagy pá lyás 4. kor cso por -
tos fi úk nak ren de zett kis tér sé gi tor nán az Or czy és a Mó -
ra is ko la kö zös csa pa tot al kot va egy gyõ ze lem és egy
ve re ség után má so dik he lyen vég zett.

Di ák olim pia ké zi lab da: Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la
IV. kor cso por tos lá nyai kis tér sé gi tor nán vet tek részt
2010. már ci us 2-án Törökszentmiklóson. A 6 csa pa tos
tor nán az „A” cso port ba so rol ták be a csa pa tot, ahol 2
mér kõ zést ját szot tak. Nagy csa ták foly tak a gyõ ze le mért
és vé gül a cso port 3. he lyén vé gez tek és ez zel el bú csúz -
tak a to váb bi küz del mek tõl.

Tag in téz mé nyek kö zöt ti baj nok ság: Tagintézmények
kö zöt ti baj nok sá got ren de zett az Or czy An na Ál ta lá nos
Is ko la a 7-8. osz tá lyos fiú lab da rú gás ban. Az Or czy – Mó -
ra - Szalai is ko lák 2-2 csa pat tal vettek részt, amit vé gül
nagy küz de lem ben a Szalai Tag in téz mény "A je lû" csa -
pa ta nyert meg. 

-Bal la gó Ta más, Papp La jos-

Sport, Sport, Sport
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Ren dez vé nyünk kel az idén hu szon egye dik al ka lom mal
ün ne pel tük ha gyo má nyos ke re tek kö zött már ci us 15-ét és 
a ta vasz kö ze led tét. 

Az ün ne pi han gu la tot a 7. a és b osz tály ta nu lói te rem tet -
ték meg el sõ ként, akik Ma gyar or szág új ko ri tör té ne té nek
egyik meg ha tá ro zó ese mé nyét, az 1848–49-es for ra dal -
mat és sza bad ság har cot, an nak ese mé nye it, jól és ke -
vés bé jól is mert alak ja it idéz ték elénk.

Az al só ta go za tos nép tánc cso port tag jai len dü le tes, jó -
ked vû ka lo csai gyer mek tán cot ad tak elõ. 

A me sék meg õriz tek va la mennyit õse ink böl cses sé gé bõl,
lá tás mód já ból és ab ból a tu dás ból, amellyel min den na pi
konf lik tu sa i kat ke zel ték. Már ton Mar tin 3.b osz tá lyos ta -
nu ló Be ne dek Elek A bor cí mû me sé jé nek elõ adá sá val bi -
zo nyí tot ta, mennyi re ki ér de mel te az abádszalóki me gyei
me se mon dó ver seny kü lön dí ját.

A Tü csök ci te ra cso port szor gal mas és te het sé ges 3-4.
osz tá lyos ta nu lói meg le põ ügyes ség gel szó lal tat ták meg
az egy sze rû gyer mek dal ok mel lett a több szó la mú da lo kat
is. 

So ka dik új ol da lá ról mu tat ko zott be S. Tóth Dá ni el 4.a
osz tá lyos ta nu ló, aki Pe tõ fi Sán dor ke vés bé is mert, tré fás
hang vé te lû köl te mé nyét, a Ván dor le gényt ad ta elõ.

Ábrók Li li 4. b osz tá lyos ta nu ló, aki eb ben a tan év ben si -
ker rel kép vi sel te is ko lán kat a me gyei ol va só és me se -
mon dó ver se nye ken, ez út tal has tánc-tu dá sá val
káp ráz tat ta el a né zõ ket.

A ze ne és a moz gás sze re te te hoz ta össze azt a fõ ként
nap kö zis gye re kek bõl ál ló cso por tot, akik A mu zsi ka
hang ja i ra len dü le tes, vi dám elõ adás sal ké szül tek.

A gyer mek ver sek és a mon dák õsi for rá sai az anya nyelv -
nek, ha gyo má nyo kat, ér té ke ket köz ve tí te nek. En nek a

gon do lat nak a szel le mé ben ál lí tot ták össze a 3. év fo lyam
„Ka to nás di” cí mû mû so rát. 

Az elõ adás má so dik fe lét az al só-, fel sõ ta go za tos, és a
Mó ra Tag in téz mény ta nu ló i ból ál ló tánc cso port nyi tot ta
meg ka lo csai mo tí vu mok ból össze ál lí tott tán cá val. 

Kez dõ ci te rás cso por tunk, a Pen ge tõ tag jai ke mény és ki -
tar tó mun ká juk ról tet tek ta nú bi zony sá got dal csok ruk elõ -
adá sá val.

Girincsi Dá vid 2.b osz tá lyos ta nu ló eb ben a tan év ben
szám ta lan el is me rést gyûj tött be fel lé pé se i vel.

Be ne dek Elek: Sze met sze mért cí mû hu mo ros me sé jé vel
va rá zsolt mo solyt min den ki ar cá ra.

Hu mor ból nem volt hi ány a to váb bi ak ban sem, gon dos -
kod tak ró la a Szel lem idé zés 6. b osz tály ta nu lói. Négyesi
An to ni et ta, Köpösdi Pál és Köpösdi Pat rik Ivó egy vi dám
je le net tel ké szül tek ta va szi mû so runk ra.

Tosten Petre né met szár ma zá sú ze ne szer zõ az In di ai éj
cí mû ka rak ter da rab já nak elõ adá sá val Czifra Bá lint a Tö -
rök szent mik ló si Ko dály Zol tán Ze ne is ko la nö ven dé ke In -
dia va rázs la tos vi lá gá ba ka la u zol ta hall ga tó it. 

A zon go ra hang ja it a Sár ga ri gó ci te ra együt tes hang sze -
rei vál tot ták, je len leg a leg ta pasz tal tabb ci te rá sa ink ból ál -
ló cso port. Nép dal csok ruk elõ adá sá ban a kö zös ze né lés
sze re te te volt érez he tõ. 

A 12. b osz tá lyos vég zõs ta nu lók egy lel kes cso port ja egy
ta nul sá gos tör té net tel zár ták 2 órás mû so run kat, amely a
sze gény em ber ki szol gál ta tott sá gát mu tat ta be a pénz -
éhes, hun cut gaz dag em ber rel szem ben.

„Ha az ün nep el ér ke zik éle ted ben, ak kor ün ne pelj egé -
szen. (...) Tisz tál kod jál be lül rõl és kí vül rõl. Fe lejts el min -
dent, ami a köz nap ok
szer tar tá sa és fel ada ta. Az 
ün ne pet nem csak a nap -
tár ban ír ják pi ros be tûk kel.
Nézd a ré gi e ket, mi lyen
áhí ta to san, mi lyen fel tét le -
nül, mi lyen kö rül mé nye -
sen, mennyi vad öröm mel
ün ne pel tek! Az ün nep a
kü lön bö zés. Az ün nep a
mély és va rá zsos rend ha -
gyás.” Elõ adá sunk részt -
ve või és fel ké szí tõ ik
né zõ ink kel együtt egy ilyen 
mély és va rá zsos ün ne pet
él het tek át.

-Gyáni Má ria-

Ta vasz 2010

è foly ta tás az el sõ ol dal ról

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 2005. szep tem be -
ré ben in dí tot ta el az Út ra va ló Ösz tön díj prog ra mot, mely -
nek ke re té ben a ta nu lók fo lya ma tos fej lesz té se és egyé ni 
gon do zá sa va ló sul meg he ti 3 órá ban men tor ta ná rok se -
gít sé gé vel. Az Út a kö zép is ko lá ba ösz tön díj prog ram cél -
ja a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók esély egyen lõ sé gé nek
elõ se gí té se, a fi a ta lok te het ség gon do zá sa, to vább ta nu -
lá sá nak, érett sé gi szer zé si esé lye i nek ja ví tá sa. Az Ösz -
tön díj prog ram ke re té ben a di á kok és men to ra ik kö zö sen
pá lyáz hat nak, s mind ket ten ösz tön díj ban ré sze sül nek. A
prog ram iránt a di á kok és men to rok egy re na gyobb ér -

dek lõ dést mu tat nak, ezt mu tat ja az éves ki írá sok ra
be adott pá lyá za tok ma gas szá ma is.
Cseh An ge li ka, Mihácsi Ta más: „A díj áta dó Bu da pes ten
az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban ke rült meg ren de zés re,
ahol a nye re mé nye ket Ara tó Ger gely Ál lam tit kár Úr ad ta
át. Ez után ál ló fo ga dás sal ven dé gel tek meg, va la mint
Mol nár Fe renc Caramel szó ra koz ta tott ben nün ket. Örül -
tünk a nye re mény nek, hasz nos volt szá munk ra a prog -
ram, és na gyon jól érez tük ma gun kat. 

-Len gyel Andrásné-
-tagintézmény-vezetõ-

„Ki vá ló tanuló-mentor-pár”-ok az Or czyban
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Már ci us 29-én részt vet tünk egy já té kos tör té nel mi ve tél -
ke dõn a Ber csé nyi Mik lós Gim ná zi um ban. Egy tel jes hé -
ten ke resz tül jár tunk kü lön tör té ne lem órák ra.

Csekõ Iza bel la és Szatlóczki Edit ta nár né nik ren ge te get
fá ra doz tak fel ké szí té sünk ér de ké ben, s per sze a ke mény 
mun ka meg hoz ta gyü möl csét. Is ko lánk jó hír ne vét erõ sít -
ve, má so dik he lye zés sel tér het tünk ha za, s együtt men -
tünk a cuk rász dá ba ün ne pel ni.

Csa pa tunk nem is áll ha tott vol na job ban össze:

Pusz tai Re gi na: össze fog la ló, lé nyeg lá tó, csa pa tun kat õ
fog ta össze. 

Mihácsi Ta más: dá tum jegy zõ, s fel sze re lés fe le lõs.

Czifra Bá lint: pon to sí tó, kép le xi kon, gon dos ko dott a szü -
net ben a jó han gu lat ról.

Pót tag: Náhóczki Hen ri et ta: ve lünk ké szült, se gí tett min -
ket, s el kí sér te csa pa tun kat.

-Or czysok csa pa ta-

Tör té nel mi ve tél ke dõn
2010. feb ru ár 20.-án
szombaton ren dez tük
meg a Sár ga Is ko la szo ká -
sos far san gi mu lat sá gát.

A gye re kek és a szor gos
jel mez ké szí tõ anyu kák
most is a meg szo kott szín -
vo na lat hoz ták:

több mint negy ven szebb -
nél szebb, öt le tes és mun -
kás jel mez ké szült el a
nagy nap ra. A ki csik iz gul -
tak,  a né zõk pe dig egyik
ámu lat ból a má sik ba es -
tek, s ahogy mon da ni szo -
kás: a zsû ri nek nem volt
könnyû dol ga. Vé gül a
dön tés meg szü le tett, min den tor tá nak akadt gaz dá ja.

S aki nek tor ta nem ju tott, éh sé gét az anyu kák ál tal ké szí -
tett fi nom szend vi csek kel csil la pít hat ta. A szü net ben
zsák ba macs kát és tom bo lát le he tett vá sá rol ni. A han gu -
lat te tõ fo kán a tom bo la sor so lás kö vet ke zett: na gyon sok
ked ves, gyer mek szí ve ket meg do bog ta tó aján dék ta lált
gaz dá ra. Az utol só fél órá ban  a leg ki tar tób bak rop hat ták
a tán cot. Va la mennyi en egy kel le mes dél utánt töl töt tünk
el ezen a na pon.

-Országhné Herczeg Ka ta lin-
-munkaközösségvezetõ-

Far sang az al só ta go za ton

A né met or szá gi köz pon tú CLAAS cég Eu ró pa ve ze tõ me -
zõ gaz da sá gi gép gyár tó ja. 

A tö rök szent mik ló si szék he lyû CLAAS Hun gá ria Kft.-vel
is mer ked het tek üzem lá to ga tás for má já ban szer ke zet la -
ka tos ta nu ló ink Tukarcs Mi hály szak ok ta tó-osz tály fõ nök
szer ve zé sé ben. A kor sze rû, leg mo der nebb elõ írá sok nak, 
tech no ló gi ák nak ma xi má li san meg fe le lõ üzem csar nok -
ban lé pés rõl-lé pés re kap tak be te kin tést a CLAAS kom -
bájn vá gó asz ta lá nak gyár tá si fo lya ma tá ba.
Ez úton is kö szön jük a le he tõ sé get a CLAAS Hun gá ria
Kft. ve ze tõ i nek és dol go zó i nak!

-Buk ta Gi zel la-
-Gyak.okt.vez.-

Üzem lá to ga tás a CLAAS-nál
Az év el sõ prog ram ja az Idõ sek Klub ja i ban a Far sang,
me lyet mind há rom klub a sa ját in téz mé nyé ben, „ott hon”
ren dezett meg. Elõ ször a szapárfalui III. sz. klub szer ve -
zett vi dám ve tél ke dõt, fánk sü tés sel egy be köt ve. Négy,
egyen ként 4 fõs csa pat ver seny zett, a töb bi ek druk kol tak
és zsû riz ték a ver seny zõ ket. A gon do zó nõk öt le tes fel -
ada to kat ál lí tot tak össze, töb bek kö zött is mert ver se ket
kel lett ki egé szí te ni, he lyes írá si hi bá kat ki ja ví ta ni. Ügyes -
sé gi ver seny szám ban ki tud több kis lab dát a ko sár ba
dob ni, do mi nó ból idõ re vá rat épí te ni, ké pet ki vág ni, ra -
gasz ta ni, cso kit en ni „kéz nél kül” kis tá nyér ból. Az idõ sek
ko ru kat meg ha zud to ló an ak tí vak vol tak, egy mást biz tat -
ták, jó han gu lat ala kult ki. A gon do zó nõk sü töt te fánk és a
tea, va la mint a far san gi dí szek emel ték a han gu la tot. A
Nõ na pi össze jö ve telt szin tén ebben a klubban rendezték
meg „Mesélj a nõkrõl” címmel. Két aktív férfi klubtag
köszöntötte a hölgyeket sütemény és tea társaságában.

A má sik két klub ban is vi dá man, ze ne szó val, har mo ni ká -
val bú csúz tat ták a te let. A dol go zók be öl töz tek, tré fás je -
le ne tek kel szó ra koz tat ták a megjelenteket. 

Mind há rom klub ban le he tõ ség adó dott in gye nes hal lás -
vizs gá lat ra a la kos ság ré szé re is azok nak, akik úgy gon -
dol ták, baj van a hal lá suk kal. Ez a kez de mé nye zés is
si ke res nek bi zo nyult, az or to pé di ai szûrõvizsgálathoz
hasonlóan.

Az év to váb bi ré szé ben kö zös fõ zé sek, bográcsolások,
össze jö ve te lek, stran do lá sok vár ják a ma gá nyos, tár sa -
ság ra, szó ra ko zás ra vá gyó idõs ko rú a kat, il let ve azo kat,
akik sze ret né nek egy-egy kö zös ség hez tar toz ni. Ke res -
sék fel az Idõ sek Klub ja it, ahol még szám ta lan prog ram -
ról, se gít ség nyúj tás ról tájékozódhatnak a klubvezetõktõl
és a gondozónõktõl.

-Barta Józsefné-
-Igazgató-

Far san go lá sok, prog ra mok az
Idõ sek Klub ja i ban
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A Csa lád se gí tõ Szol gá la tok te vé keny sé gét meg ha tá ro zó
jog sza bály ok 2009-ben tör té nõ mó do sí tá sai elõ ír ták a
szol gá la tok nak, hogy a csa lá dok, egyé nek se gí té se ér de -
ké ben ve szé lyez te tett sé get és krí zis hely ze tet ész le lõ jel -
zõ rend szert épít se nek ki.
A jel zõ rend szer az egyé nek, csa lá dok szo ci á lis hely ze té -
rõl, prob lé má i ról szó ló fo lya ma tos  in for má ció áram lás, a
se gít ség nyúj tás ér de ké ben. Szer ve ze tek, in téz mé nyek,
ma gán sze mé lyek kö zöt ti, fenn tar tott kap cso lat. Cél ja,
hogy a prob lé mák idõ ben fel is mer he tõk le gye nek, s mi nél
ha ma rabb meg ol dás ra ke rül je nek. Nem ha tó sá gi fel ada -
tot tölt be, se gít ség nyúj tás a sze re pe, és a se gít ség re szo -
ru ló ér de ke it kell kép vi sel nie. A jel zé sek ér kez het nek
írás ban, te le fo non, sze mé lye sen a Családsegítõ Szol gá -
lathoz. Le het név te le nül (ano nim) is.
A jel zõ rend szer tag jai:
• szo ci á lis, gyer mek vé del mi in téz mé nyek,
• ön kor mány zat ok szo ci á lis te rü le tén dol go zók,
• egész ség ügyi in téz mé nyek dol go zói: há zi or vos ok,

ápo lók, vé dõ nõk,
• ok ta tá si in téz mé nyek, óvo dák, is ko lák,
• rend õr ség,
• egy há zak, ka ri ta tív szer ve ze tek,
• ön kén tes se gí tõk,

• la kos ság: szom szé dok, csa lád tag ok, ro ko nok.
A Gyer mek jó lé ti Szol gá lat nál 1998. óta ha té ko nyan mû -
kö dik ez a rend szer. Szám ta lan ve szély hely zet, és a gyer -
me ke ket érin tõ prob lé mák so ro za ta ke rült nap vi lág ra,
mi e lõtt sú lyos kö vet kez mé nye lett vol na. Kö szö net il le ti
egyút tal azo kat, akik nem csak mun ka kö ri kö te les sé ge ik -
nek ele get té ve, ha nem em ber ba rá ti ér de ke ket szem elõtt 
tart va te szik meg a szük sé ges lé pé se ket. Az el múlt évek -
ben in téz mé nyünk a jog sza bá lyi vál to zást meg elõ zõ en is
kér te a la kos ság, és egyéb szer ve ze tek se gít sé gét a Hír -
mon dó ha sáb ja in, hogy je lez ze nek olyan sze mé lyek rõl,
akik se gít sé get igé nyel nek. Ez az óta is mû kö dik, több jel -
zést ka punk egye dül ma radt idõ sek rõl, haj lék ta lan ság gal
ve szé lyez te tett em be rek rõl. Sok jel zést ka punk a há zi or -
vos ok tól is, kö szön jük a ve lünk va ló együtt mû kö dést.
Kér jük a Tisz telt La kos sá got, ha van kör nye ze tük ben, is -
me ret sé gi kö rük ben olyan sze mély, aki se gít ség re szo rul -
na, de nem in té zi sa ját ügye it, a fen tebb em lí tett mó don
(írás ban, te le fo non, sze mé lye sen) je lez zen a Csa lád se gí -
tõ Szol gá lat nak.
Cím: Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 173. (ré gi gyógy szer -
tár, a Hi va tal mel lett)
Te le fon: 56/556-025

-Barta Józsefné Igaz ga tó-
-és a csa lád gon do zók-

Jel zõ rend szer ki épí té se és mû köd te té se a Csa lád se gí tõ Szol gá lat nál

A szín ház ba a gyer me ke ket vi szik (gyer mek szín ház a
fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház ban, eset leg Szol no kon)

vagy a fel nõt tek men nek
(mint a szol no ki Szig li ge ti
Szín ház ba bér le tet vál tók). 

A ka ma szok, a ti né dzse rek 
szin te tel je sen ki es nek eb -
bõl a le he tõ ség bõl. A szá -
muk ra, a kor osz tá lyi
gond ja ik ra vá la szo ló, „me -
nõ” szín ház alig lé te zik a
ma gyar kul tu rá lis élet ben.
Ezen a hely ze ten csak ke -
ve sen pró bál nak vál toz tat -
ni. Kö zé jük tar to zik a
nagy szü lei ré vén fegy ver-
ne ki gyö ke rek kel is ren del -
ke zõ Matuz Já nos ve ze té -
sé vel mû kö dõ szol no ki

At lan tisz Tár su lat. 
Nem csak az zal pró bál koz nak, hogy a sa ját nyel vén, kor -
osz tá lyi igényeikn-ek meg fe le lõ en szó lít sák meg a fi a ta lo -
kat, ha nem rög tön „be ava tó szín ház zal” pró bál koz nak. Ez 
azt ta kar ja, hogy a né zõ a szín ház mû kö dé sé bõl is kap
íze lí tõt az él mény és a mon da ni va ló mel lé. 
Mond hat nánk, hogy kí sér le tez ze nek más sal. Fegy-
verneken a fi a ta lok kö ré ben a szín ház nem túl nép sze rû,
nem hogy még kí sér le ti is le gyen. 
Csak hogy a fi a ta lok min de nütt jól fo gad ták, meg ér tet ték
és át él ték a szín há zat az ed di gi sok-sok elõ adás alatt. A
da rab elõtt a szín há zat el uta sí tók kö zül több rend sze res
szín ház já ró lett.
Re mé lem, nem lesz ez más ként Fegyverneken sem.
Te hát áp ri lis 20-án 14 órá ra vár juk a 12-16 éve se ket a
Mû ve lõ dé si Ház ba a 700 Ft-os be lé põ vel együtt.
A mû sor cí me: Cso dá la tos Lolo avagy a te le fon fül ke blu -
es, al cí me: Be ve ze tés az át vál to zás mû vé sze té be.
Ha ezt a cik ket fel nõtt (ép pen vagy nem ép pen 12-16
éves) ol vas sa, ar ra ké rem, hogy szól jon an nak, akit ez

érint het. Se gít sen ab ban, hogy a 7-8-9-10. osz tá lyos
fi a talt olyan él mény ér je, amely re ké sõbb is (szí ve sen)
em lé kez ni fog. Ez a mû sor nem lesz „égõ” szá má ra sem.

-Tû he gyi Ju li an na-

Be ava tó szín há z

A Kál vá ria domb ha tá sa i ról új ra egy re töb bet hal lunk. A te -
le ví zi ók is egy re job ban fel fe de zik. 

Leg kö ze lebb me di tá ci ót Nagy Gyu la Szent György nap -
ján, áp ri lis 24-én tart a dom bon.

-Tû he gyi Ju li an na-

Domb éb resz tés

A nép sze rû rá di ós ze nei ve tél ke dõ is ko lai elõ dön tõ it tart -
ják 2010. áp ri lis 23-án 11 és 13 órá tól a Mû ve lõ dé si Ház -
ban. 

Elõbb az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és
Egy sé ges Pe da gó gia Szak szol gá lat Mó ra Fe renc, majd
az Or czy An na Tag in téz mé nye ta nu lói ver se nyez nek a
to vább ju tá sért.

A ver seny re vár juk a ze ne iránt ér dek lõ dõ la ko so kat!
-Tû he gyi Ju li an na-

Mu zsi kál junk együtt
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A Weöres Sán dor Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zó Jász-
Nagy kun-Szol nok Me gyei be mu ta tó ját el sõ íz ben
1995-ben ren dez tük Fegyverneken.

Az óta éven te mi ren dez zük ezt az ese ményt. Az el múlt 15 
al ka lom mal sok fé le kép pen zaj lott le a gyer mek szín ját -
szók fesz ti vál ja. 
Több ször volt annyi csa pa tunk, hogy két na pig tar tott a
ren dez vény, idõn ként job bak vol tak az elõ adá sok, de az
is elõ for dul, hogy ke ve sebb volt a ma gas szín vo na lú mû -
sor szám.
Az ese mény nek fon tos ré sze az, hogy a cso port ve ze tõk a 
zsû ri vel át be szé lik az elõ adá sok ta nul sá ga it. Ez egy to -
vább kép zés sel fel érõ, rész le tes szak mai ta nács ko zás.
Oly annyi ra, hogy sok cso port ese tén ez a meg be szé lés
akár négy-öt órá ig is tar tott (több na pos ren dez vény ese -
tén na pon ta).
Eb ben az idõ ben szó ra koz tat ni kel lett a ver seny zõ ket.
Ezért Cse pû rá gó fel vo nu lást ren dez tünk a Fel sza ba du lás 
úton, ami a fegyverneki la ko sok nak a ver seny szám ok
meg né zé sén túl is él ményt je len tett. Volt fák lyás, gó lya lá -
bas, ének lõs, mû sor szám ok kal tûz delt fel vo nu lás az el -
múlt évek ben a pá lyá za ti tá mo ga tá sok függ vé nyé ben. 
Az idei sok te kin tet ben volt más, mint az elõ zõ ek. 
A leg fon to sabb vál to zás, hogy na gyon ke vés csa pat ne -
ve zett (9), amely bõl még be teg sé gek is rit kí tot tak, így hét
ver seny zõ cso port mé ret te meg a tu dá sát a zsû ri vel.

A fegyverneki szín ját szó ta lál ko zók tör té ne té nek leg ke ve -
sebb ver seny zõ je a leg jobb da ra bok kal ruk kolt elõ. Az
utób bi idõ ben hol las sab ban, hol gyor sab ban ha nyat ló
elõ adá sok után az idei ki ma gas ló an jó be mu ta tó kat ho -
zott.
Kü lön le ges volt az idei ese mény ab ban is, hogy a ke vés
csa pat mi att ke vés gyer mek nek kel lett, sok kal rö vi debb
idõ re el fog lalt sá got ta lál ni. Így el ma radt a ha gyo má nyos
fel vo nu lás is.

Az utób bi nak volt egy fon tos má sik oka is. A gaz da sá gi
meg szo rí tá sok mi att az ön kor mány zat is csak fe lé nyi
összeg gel tud ta tá mo gat ni az ese ményt, mint a meg elõ zõ 
évek ben. Pá lyá za ti összeg gel sem si ke rült ki egé szí te -
nünk a tá mo ga tást, mint ah hoz már a ver seny zõk is hoz -
zá szok hat tak.
Egy do log ban vi szont nem volt vál to zás. A he lyi szak is ko -
lá sok tól a szo ká sos iga zi ven dég lá tós tá mo ga tást kap tuk. 
Min den csa pat nak volt gaz dá ja, aki se gí tet te az el iga zo -
dás ban, he lyi prog ra mot adott ne ki, ami kor túl volt a sze -
rep lés iz gal mán.
Így jobb is és rosszabb is volt az idei szín ját szó ta lál ko zó
az elõ zõ ek nél. Jobb, mert szín vo na la sabb pro duk ci ó kat
hoz tak a ver seny zõk, rosszabb, mert ke ve sebb cso port
jött el, anya gi ak és idõ hi á nyá ban nem volt fel vo nu lás.
Bí zom ben ne, hogy a jó ol dal meg ma rad jö võ re, a
rosszabb pe dig egy sze ri al ka lom lesz az el kö vet ke zõ
száz év ben.

-Tû he gyi Ju li an na-

Szín ját szó Ta lál ko zó

Min den év ben má jus el sõ va -
sár nap já ra esik az Édes -
anyák ün ne pe. Õk azok,
akik re min dig szá mít ha tunk,
akik õszin tén örül nek si ke re -
ink nek, akik hez min dig
visszatér he tünk, akik min dent 
megbocsájtanak ne künk. Eb -
bõl az al ka lom ból kö szönt sük
Õket sze re tet tel, tisz tes ség -
gel, õszin tén!

A kö zel gõ anyák nap ja kap csán sze ret nénk fel hív ni az ol -
va sók fi gyel mét az Anyák na pi kö szön tõ c. könyv re,
amely ben szá mos is mert köl tõ ver se, és nép köl té sek is
ta lál ha tók. 
Azok nak is ajánl juk, akik a nagy ma mák, ke reszt anyák
kö szön té sé re ke res nek egy szép köl te ményt.
Ez úton kö szön tünk min den édes anyát!

-Bog nár An na má ria és Né meth Ju dit-
-könyvtáros-

Anyák na pi ver sek
Aki a go be lin nel kap cso la tos
hí re ket ol vas sa, a ki ál lí tá so -
kat meg né zi, azt gon dol hat -
ná, hogy Fegyverneken már
több száz éves ha gyo -
mánnyal ren del ke zik a go be -
lin hím zés. Pe dig csak ötö dik
al ka lom mal mu tat ják meg a
fegyverneki asszo nyok, hogy
a go be lin var rás ban mi lyen
ma gas fo kot ér tek el. En nek
az az oka, hogy a he lyi höl -
gyek nagy öröm mel, oda fi gye lés sel és sze re tet tel ké szí -
tik el eze ket a mû ve ket.
A mun ká kat má jus 4-én 16 órá ig kell a Mû ve lõ dé si Ház ba 
el jut tat ni.  A ki ál lí tást má jus 11-én 17 óra kor nyit juk meg
és 25-én 17 órá ig lá to gat ha tó a te rem fog lalt ság sze rint.
Min den hím zõt és ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk!

-Tû he gyi Ju li an na-

Gobelinkiállítás
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Min den fé le be tû sza vak ke rin ge nek kö rü löt tünk, ame lye -
ket nem, vagy alig ér tünk. Ilye nek ezek a sza vak, ame lye -
ket rö vi debb-hosszabb szá mok ból és írás je lek bõl ál ló
jel so ro zat kö vet.
A TIOP je len té se „Tár sa dal mi Inf rast ruk tú ra Ope ra tív
Prog ram, a TÁMOP-é „Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív
Prog ram”. 
Mind ket tõ Eu ró pai Uni ós, az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv ré szét ké pe zõ prog ram.
A fegyverneki ön kor mány zat meg va ló sí tá si hely ként, a
fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár mind ket tõ ben
ér de kelt.
A TIOP 1.2.3 – ról áp ri lis 13-án 10 órá tól a könyv tár ban
tar tot tunk be mu ta tót az ér dek lõ dõk nek.
Meg tud hat ták, hogy a pá lyá zat ered mé nye kép pen a
könyv tá ri infrastuktúra ja vul. Ma gya rul: szá mí tó gé pe ket
(va gyis szá mí tó gé pes mun ka ál lo má so kat) szer zünk be, a 
könyv tá ri hon la pot a töb bi könyv tár ral össze kö tõ és a ka -
ta ló gus ban internetrõl va ló ke re sést le he tõ vé te võ szer -
vert vá sá rol juk meg.
A TÁMOP 3.2.4-ben az elõbb le írt TIOP 1.2.3-as pá lyá zat
em be ri ré szét va ló sít juk meg: A könyv tá ri hon la pot fel tölt -
jük, könyv tá ri ren dez vé nyek kel vár juk a te le pü lés la kó it. A 
pá lyá zat be fe je zé se kor Önök az interneten is meg néz he -
tik, hogy egy-egy könyv meg van-e a könyv tár ban, vagy

fel irat koz hat nak, hogy Önök le hes se nek a kö vet ke zõ köl -
csön zõk, ha éppen va la ki más nál van.
A TÁMOP 3.2.3-ban a mun ká ra al kal ma sab bá tesszük
azo kat, akik még ez után lép nek ki a mun ka vi lá gá ba
(gyer mek szak kö rök kel, tá bor ral, te het ség gon do zás sal)
és a mai fel nõt tek nek, bár mun ka he lyet nem te rem tünk,
de se gít jük a mun ká ba ál lá sát.
A mun ka ké pes kor osz tály nak kü lön bö zõ moz gá sos kép -
zé se ken (jó ga, kung-fu, ké zi mun ka) kí vül lesz nek olyan
so ro za tok, ahol meg is mer ked nek az ön kor mány za ti rend -
szer rel, hogy a de mok ra ti kus rend szer is me re tén túl meg -
ta nul ják, hogy ki, mi vel se gít het ne kik, de azt is, hogy
mi lyen kö te le zett sé ge ket kell eh hez tel je sí te ni ük. 
Ugyan ilyen kép zés so ro za ton se gít sé get kap nak ah hoz is, 
hogy könnyeb ben tud ja nak majd együtt mû köd ni a mun -
ka tár sak kal, mun ka adók kal.
A GYES-en, GYED-en, GYET-en le võ anyu kák nak az
elõ adá sok ab ban se gít het nek, hogy könnyeb ben vissza
tud ja nak il lesz ked ni a mun ka vi lá gá ba. 
A pá lyá za tok ne héz sé gei (na gyon sok pa pír mun ka) el le -
né re a te le pü lés nyer ezek kel - az épít ke zé sek ben, nem
mér he tõ - pá lyá za tok kal. 
Azok, aki ket rész le te seb ben ér de kel nek a le he tõ sé gek,
ké rem, ke res se nek en gem a Mû ve lõ dé si Ház ban vagy a
könyv tá ros kol lé ga nõ ket a könyv tár ban.

-Tû he gyi Ju li an na-

TÁMOP-TIOP

Má jus 1. – Idén a bal la gá sok és a bal la gá si bu lik nap ja
Ha má jus 1., ak kor az el múlt évek ben min dig a Ma já li son
vol tak az em be rek.
Ez Fegyverneken min dig po li ti ka men tes, ke vés pénz bõl
meg ren de zett, sza bad té ri ese ményt je len tett.
Nem a po li ti kai ma já li so kat, de nem is a sztár ven dég szín -
pa di fel lé pé sén csá po ló roadshow-kat, ha nem Szinnyei
-Merse Pál Ma já lis cí mû ké pét idé zõ han gu lat tal. 
Jó volt lát ni az em be re ket, ami kor a hosszú té li be zár kó -
zás után, a ta va szi mun ká la tok köz ben tar tot tak egy nap
pi he nõt és be szél get tek egy más sal. Örül tek an nak, ha ré -
gen lá tott is me rõ sök kel szó ba ele gyed het tek, mi köz ben
fi gyel ték a szín pa di mû sort, szur kol tak az is me rõ sök nek a 
fo ci ban, vagy be ne vez tek va la mi lyen já ték ba.
2008-tól a kö zép is ko lás ok utol só ta ní tá si nap ja áp ri lis 30. 
2008-ban ez 4 na pos hosszú hét vé ge el sõ nap ja volt. A
bal la gá sok nagy ré szét 2-án tar tot ták. 
Elõ ször ta valy, 2009-ben érez tük en nek a ha tá sát. A há -
rom na pos hosszú hét vé ge el sõ nap ja volt a Ma já lis. Már
1 is ko la a kö ze lünk ben ek kor tar tot ta a bal la gá si ün nep sé -
get is. Vol tak csa lá dok, akik a ma já lis vé gén vit tek bér be
asz talt, szé ket a má jus 1-i es ti vagy a má so di ki csa lá di
ren dez vé nyek hez. A több ség ek kor is má so di ká ra tet te a
bú csú zást.
Idén a ter ve ik sze rint va la mennyi tö rök szent mik ló si kö -
zép is ko la, a szol no ki kö zép is ko lák kö zül két tag in téz -
mény ki vé te lé vel va la mennyi, a mart fûi, ez egyik kar ca gi,
va la mint az egyik me zõ tú ri kö zép is ko la is így tesz.
A töb bi is ko la áp ri lis 30-án tart ja a bal la gást, ami után na -
gyon so kan fog ják má jus 1-én tar ta ni a csa lá di ün nep lést.
A bal la gá sok na gyon sok em bert érin te nek. Nem csak
azo kat, akik ma guk vagy a gyer me kük bal lag, ha nem azo -
kat is, akik nek a ro ko nuk, ba rát juk hagy ja el a kö zép is ko -
lát.
Emi att er re a nap ra a ta va szi ta lál ko zá sok ren dez vé nyét
meg tar ta ni nem ér de mes. Ha a szo ká sos 8-10 csa pat he -
lyett 1-2 csa pat lesz a fo ci ban, ha a szo ká sos em ber tö -
meg he lyett né há nyan lé zen ge nek, an nak nincs ér tel me.

A he lyi fel lé põk egy ré sze is bal la gá si ün nep sé gek ré sze -
se lesz ek kor. A meg szo rí tá sok mi att az elõ zõ évek ma já -
lis ra költ he tõ össze gé nek a fe lé bõl még több fi ze tett
fel lé põt kel le ne hoz ni, amit nem tu dunk meg ten ni.
Sok-sok ta lál ko zás lesz ezen a na pon. Ro ko nok, ba rá tok
ta lál koz nak a bal la gás kap csán. 
A fen ti ek mi att 2010-ben nem lesz Ma já lis a Sport te le pen.
A kép vi se lõ tes tü let az is ko lá juk tól bú csú zók mi att dön tött
úgy, hogy eb ben az év ben vissza von ja a Ma já lis meg ren -
de zé sé nek támogatását.

Nem ma rad nak tel je sen ese mény nél kül azok, akik nem
érin tet tek sem az ün nep sé gek ben sem a csa lá di bal la gá si 
bu lik ban. A Csor ba Ku pát má jus 1-én rendezik
Kuncsorbán.
Saj ná lom, hogy egy ré gi szo kást, egy ha gyo mányt meg -
bon tott a tan év - 2008-tól ha tá lyos - rend je. Ez a ha tás
még 2011-ben is ér vé nyes lesz (ha nem vál to zik meg a
tan év most ha tá lyos rend je). 2012-ben vi szont kedd re
esik má jus 1. Ak kor le het majd iga zi Ma já list tar ta ni (ha
hosszú hét vé ge ként ad ja ki az egy mást kö ve tõ na po kat a
mos ta ni szo kás hoz ha son ló an az ak ko ri kor mány).

-Tû he gyi Ju li an na-

Elmarad a Majális

Már ci us 3-án vér adás volt a Mû ve lõ dé si Ház ban, me lyen
ki ug ró an ma gas rész vé te li arány volt ta pasz tal ha tó.

Össze sen 69 fõ
adott vért, kö zü lük
6-an vol tak el sõ vér -
adók. Ne fe led jük,
aki vért ad, éle tet
ment!

-Tûhegyi Ju li an na-

Vér adás
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A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti köz cé lú fel hasz ná lá sá ról
szó ló, mó do sí tott 1996. évi CXXVI. tv. sze rint a már le vont 
és be fi ze tett sze mé lyi jö ve de lem adónk két szá za lé ká nak
fel hasz ná lá sá ról dönt he tünk. 

Az egyik 1%-ot ala pít vá nyok és köz mû ve lõ dé si in téz mé -
nyek, köz gyûj te mé nyek ré szé re ajánl hat juk fel adó szám
fel tün te té sé vel, a má si kat pe dig egy há zak ré szé re jut tat -
hat juk el, tech ni kai kód se gít sé gé vel.

Té ve dést okoz hat, hogy az egy há zak nak is van adó szá -
muk. Ha az adó zó ezt ír ja a nyi lat ko za tá ra, ak kor azt a tár -
sa dal mi szer ve ze tek nek szó ló pénz bõl utal nák, ami rõl a
tör té nel mi egy há zak le mond tak. Ezért ez az APEH-et il le ti 
meg.

Ilyen kor nem mon dunk le a jö ve del münk egy újabb ré szé -
rõl, csak a 2009-ben már a ki fi ze tõ he lyen le vont, vagy vál -
lal ko zó ese tén már be fi ze tett adó egy ré szé rõl ren-
delkezhetünk. 

Azok, akik he lyett a mun kál ta tó juk ké szí ti el az adó be val -
lást, adó szám mal, név vel, lak cím mel el lá tott, le zárt szab -
vá nyos mé re tû bo rí ték ban ad hat ják át mun kál ta tó juk nak
a ren del ke zõ nyi lat ko za tot. Ha nem ajánl juk fel az egy
vagy két szer egy szá za lé kot, ak kor az  APEH-nél ma rad.
Az összes be sze dett adó sor sá ra jut. 

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük a he lyi ala pít vá nyok és in téz mény 
adó szá mát, aho vá az adó szám fel tün te té sé vel jut tat hat -
juk az 1%-ot (a zá ró jel ben sze rep lõ ma gya rá za tot nem
kell fel tün tet ni!).

Az adó 1%-a Fegyverneken ma rad, ha az aláb bi szer -
ve ze tek nek jut tat ja:

15412641-2-16 Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

19222703-1-16 Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért
Ala pít vány

19222693-1-16 Fegy ver nek Biz ton sá gos és
Egész sé ges Kör nye ze té ért Ala pít vány

19222710-1-16 Fegy ver nek La kos sá gá nak
Egész sé ges és Biz ton sá gos
Éle té ért Ala pít vány

18830352-1-16 Szü lõk, Ne ve lõk Együtt Fegy ver nek
Ta nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány

(Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 
és Szak is ko la di ák ja i ért)

18832646-1-16 Fo gom a ke zed Ala pít vány

(An gol kert Ott hon)

18837926-1-16 Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let

18825310-1-16 Fegyverneki Pol gár õr ség

Vár ha tó an jö võ re, a 2010-rõl szó ló adónk be val lá sá nak
ide jé re, 2011-re újabb szer ve zet tel bõ vül a fen ti kör. A Te -
het sé gek Ér vé nye sü lé sé ért Köz hasz nú Ala pít vány be -
jegy zé sé tõl ak kor te lik el annyi idõ, hogy szá muk ra is
fel ajánl has suk az 1%-ot. 

Te gyünk azért, hogy ez az összeg is Fegyverneken ma -
rad jon! Vá lasszon Ön is a fen ti szer ve ze tek kö zül!

A két leg na gyobb egy ház tech ni kai kód ja, aho vá a tech ni -
kai kód fel tün te té sé vel jut tat hat juk a má sik 1%-ot. Ez a
pénz az egy ház or szá gos
szer ve ze te i hez jut, aho vá
a két leg na gyobb egy ház
he lyi szer ve ze te i nek sa ját
erõ fel mu ta tá sá val pá lyáz -
ni uk kell: 

0011 Ró mai Ka to li kus
  Egy ház

0066 Re for má tus Egy ház

Ugyan azt az 1 %-ot csak
egy hely re ajánl hat juk!

-Tû he gyi Ju li an na-

Ajánl juk az SZJA 1%-ot a fegyverneki szer ve ze tek nek!

A ha gyo má nyos már ci us
15-i ko szo rú zás részt ve -
võ i nek az Or czy An na Ál -
ta lá nos Is ko la, Szak is ko la 
és Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szakszolgálat Mó ra Fe -
renc Tag in téz mé nyé nek 5. 
osz tá lyo sai je le ní tet ték
meg a for ra da lom nap ja i -
nak em lé két. 

Kö szön jük ne kik.

Az el múlt évek gyér fel nõtt
részt ve või lét szá má val
szem ben idén szép szám -
mal vol tak ér dek lõ dõk az
1848-49-es for ra da lom és
sza bad ság harc év for du ló -
ján.

Bí zom ben ne, hogy ez az
oda fi gye lés nem csak az or szág gyû lé si vá lasz tá sok kö -
ze led té nek szólt, ha nem an nak, hogy a fegyverneki em -
be rek új ra oda fi gyel nek a fon tos dol gok ra.

-Tû he gyi Ju li an na-

Koszorúztunk
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Kõ mû ves, bur ko ló, fes tõ,
tetõjavítási mun ká kat

vál la lunk
Fegyverneken és kör nyé kén.

Tel:
06/56-480-180

+36/70-931-0893 



A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let (Fegy ver nek, Fel sza ba -
du lás út 184.) 2009. évi köz hasz nú sá gi je len té se

Az Egye sü le tet a Kny.63.149/2003/3 szá mú, 2003. no -
vem ber 18-án jog erõ re emel ke dett bí ró sá gi be jegy zés sel
ki emel ke dõ en köz hasz nú egye sü let nek je gyez te be a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Bí ró ság. Ez zel 1911. szá -
mon nyil ván tar tás ba vet te.

Az Egye sü let ki emel ten köz hasz nú te vé keny sé ge: mû vé -
sze ti ne ve lés, ha gyo mány õr zõ né me tek szo ká sa i nak
ápo lá sa, ha gyo mány õr zés.

A te vé keny sé get ön kén te sek, a te vé keny ség se gí té sét
(pl. jel mez var rás) vál lal ko zá si szer zõ dés alap ján meg bí -
zot tak lát ják el.

Az Egye sü let meg ala ku lá sá tól szá mít va 2009 volt a nyol -
ca dik, be jegy zé sé tõl az ötö dik tel jes esz ten dõ. A cso por -
tok ban – a ko ráb bi évek hez ha son ló an – vál to zat lan
lel ke se dés sel folyt a mun ka, to vább ra is a rend sze res ség
és fo lya ma tos ság jel lem zi a te vé keny sé get.

Igaz ez an nak el le né re, hogy a cso port ve ze tõk sze mé lyé -
ben 2009-ben is át me ne ti vál to zás kö vet ke zett be szü lés
mi att. 

A pro duk ci ó kat szín re vit tük a Fegyverneken már ha gyo -
má nyos nak szá mí tó al kal mak kor (Ma gyar Kul tú ra Nap ja,
Baldácsy est, Ma já lis, Vi rág zó Ti sza Nap ja), emel lett a
cso por tok a fa lu ha tá rán kí vül is so kat sze re pel tek, jó né -
hány ven dég sze rep lés ük ma már szin tén ha gyo má nyos -
nak te kint he tõ.

A ve ze tõ ség az alap sza bály ban rög zí tett el vek sze rint ko -
or di nál ta a mun kát. Az Egye sü let gaz dál ko dá sa eb ben az
év ben az el múlt évek hez ké pest fe szí tet tebb volt. A be vé -
te le ink meg te rem té sé ben je len tõs sze re pe volt a kül sõ tá -
mo ga tá sok nak, ki emel ten Fegy ver nek Nagy köz ség Ön-
kor mány za tá nak.

A 2009-es év ben tag re ví zi ót is vég re haj tot tunk. Azo kat a
tag ja in kat, akik na gyon ré gen nem vet tek részt a mun -
kánk ban meg kér dez tük a to váb bi szán dé ka ik fe lõl. Ez
tag lét szám csök ke nést oko zott.

A mû kö dé si fel té te lek biz to sí tá sá ban a he lyi Mû ve lõ dé si
Ház dol go zó i nak, és a rend sze re sen dol go zó tech ni kai
se gí tõ ink nek volt ki emel ke dõ en nagy sze re pe. Így si ke rült 
tar tal má ban és kül sõ sé ge i ben egy aránt szín vo na las elõ -
adá so kat le bo nyo lí ta ni.

Tag lét szám ala ku lá sa 2009-ban: 

(Ala ku ló lét szám 62 fõ)

Lét szám
2008.12.31.

Lét szám
 2009.12.31.

Ren des ta gok 147 120

Pár to ló ta gok   43   41

Össze sen 190 161

2009. ja nu ár 31-én az egye sü let tiszt ség vi se lõ it is új ra vá -
lasz tot tuk.

Az új tiszt ség vi se lõk:
Egye sü let el nö ke: Gö rög Gá bor
Gaz da ság ve ze tõ: Gácsi Zoltánné
Tit kár: Czifra Pálné

A ve ze tõ ség nek tag ja a négy ta go zat ve ze tõ. 
Nép ze ne tagoza:t Gerõcs Esz ter
Nép tánc ta go zat: Ko vács Pé ter
Hang sze res ze ne ta go zat: Nagy Já nos
Ének ta go zat: Ko vács Zol tán.
El len õr zõ Bi zott ság el nö ke: Krupa Lajosné
Tag ja: Losonczi Mihályné
Tag ja: Gál Le ven te

Az Egye sü let 2009. évi gaz dál ko dá sá nak fõbb ada tai:

Be vé te lek (1000 Ft-ban):

Pá lyá za tok ból:
Ön kor mány zat tól Szlo vák ven dég lá -
tás ra, jel mez be szer zés re, mû vé sze -
ti tá bor ra, úti költ ség re

800

Nem ze ti Ci vil Alap tól 200

Pá lyá za tok össze sen: 1.000

Egyéb be vé te lek: SZJA 1 % 140

Tag dí jak 114

Egyé ni tá mo ga tás, hoz zá já ru lás 130

Fel lép ti díj 136

Ka mat be vé tel 1

Egyéb be vé te lek össze sen: 520

Összes be vé tel: 1.521

Ki adá sok (1000 Ft-ban):

Szlo vá ki ai Fegyvernekrõl ér ke zõ ven dé gek el lá tá sa,
Szlo vá ki ai Fegyvernekre uta zás 234

Ci te ra, ci te ra tok 206

Bér le ti díj 300

Fel lé pé sek úti költ sé ge 166

Jel me zek, kel lé kek 522

Mû vé sze ti tá bor 349

Ti sza men ti LEADER Kh. E.  és KÓTA tag díj 49

Egyéb ki adá sok 33

Ki adá sok össze sen: 1859

Ki mu ta tás a cél sze rin ti jut ta tá sok ról 2009.
(ada tok e Ft-ban)

Ön kor mány zat pá lyá za ta (Szlo vá ki ai Fegy ver nek la ko sa i -
nak fo ga dás, ven dég sze rep lés 

Zbrojnikyben, jel mez, úti költ ség 800

Nem ze ti Ci vil Alap – jel mez 200

Ki mu ta tás a ka pott tá mo ga tá sok ról
(ado má nyok ról) 2009.

200 e Ft-ot meg ha la dó ado mány azo nos ado má nyo zó tól
nem volt

Ki mu ta tás a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk nek nyúj tott
jut ta tá sok ról 2009.

A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tisz te let díj ban nem ré sze sül nek.

A köz hasz nú sá gi je len tést a Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü -
let köz gyû lé se 2010. feb ru ár 5-én el fo gad ta.

-Gö rög Gá bor-
-el nök-

Közhasznúsági jelentés
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2010. már ci us 15-én a Pa no rá ma Vi lág klub szer ve ze te
ün ne pi meg em lé ke zés sel össze kö tött me gyei ren dez -
vényt tar tott Fegyverneken és Kun he gyes vá ro sá ban. A

ren dez vény mind két eset ben, a Re for má tus temp lom ban
ke rült meg tar tás ra. A fegyverneki ren dez vé nyen meg je -
lent, mint egy 150 fõ elõtt a tisz te le tes úr tar tott rö vid is ten -
tisz te le tet, meg em lé kez ve az 1848/49-es ma gyar
for ra da lom és sza bad ság harc ese mé nye i rõl. Az is ten tisz -
te let után Bu dai Klá ra ta nár nõ az Élet fa Kul tu rá lis és Ha -
gyo mány õr zõ Egye sü let el nö ke tar tott meg em lé ke zést a
már ci u si if jak ról,majd a meg hí vott elõ adó mû vé szek mu -
tat ták be ün ne pi mû so ru kat.
A ren dez vé nye ket meg tisz tel te je len lé té vel Fej ér An dor a
Jász –Nagy kun – Szol nok Me gyei Közgyûlés el nö ke, aki
a ren dez vé nyek anya gi tá mo ga tá sát biz to sí tot ta. Mind két
hely szí nen a szín vo na las ün ne pi mû sor elõ adó ja Jó nás
Csa ba és Tarics Pé ter fel vi dé ki ma gyar  elõ adó mû vé szek
vol tak. 

fotó: www.hajoka.hu
-ÉLETFA Kulturális és Hagyományörzõ Egyesület-

ÉLETFA  hí rek

A  ta vasz be kö szön té vel el kez dõ dött
a hal ki he lye zé se a fegyverneki holt -
ágak ba. A Fegyverneki Vizmû és
Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény
2010. már ci us 31. és áp ri lis 9. kö zött
fo lya ma to san 35 má zsa há rom nya -
ras pon tyot  te le pí tett az Al só ré ti
Holt-Ti szá ba. A ha lá sza ti hasz no sí tó
hor gá sza ti ti lal mat nem  ren delt el.

 A Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye sül etek Szö vet sé ge
áp ri lis 3. he té ben ren de zi meg kül dött köz gyû lés ét, me -
lyen egye sü le tünk kül döt tei részt vesz nek. Ha bár kit ér -
de kel, hogy mi lyen ha tá ro za tok szü let nek itt és mi lyen
prob lé mák ról és ered mé nyek rõl be szé lünk, ke res sen
meg ben nün ket a hor gász iro dá ban, szí ve sen adunk tá jé -
koz ta tást.

Tá jé koz ta tom azo kat, akik a Ti sza-tó ra MOHOSZ te rü le ti
je gyet vál tot tak, a vá sár lás he lyé re vi gyék vissza és
vissza kap ják az árát. A MOHOSZ vissza von ta ezek nek a
te rü le ti en ge dé lyek nek az áru sí tá sát.

Meg hí vó

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge ér te sí ti
tag ja it, hogy a vegyeshalfogó ver se nyét 2010. má jus
2-án (va sár nap) tart ja a fegyverneki 2-es holt ágon.

Gyü le ke zés és ne ve zés: a 2-es 3-as híd nál 600-tól 7 00-ig.

El iga zí tás, hely fog la lás: 700-730-ig.

(Hely fog la lás ér ke zé si sor rend ben)

A ver seny idõ tar ta ma: 730-tól 1100-ig

Dí ja zás:
• Fel nõtt ka te gó ria: 1-6. he lye zett
• Ifi- gyer mek ka te gó ria: 1-6. he lye zett

Ne ve zé si díj:
• Fel nõt tek nek: 500 Ft
• Ifi- gyer mek: 300 Ft

A ver senyt rossz idõ ese tén is meg tart juk.

A ti la lom-, és mé ret, va la mint da rab kor lá to zás alá esõ
ha lak meg tar tá sát a mér le ge lé sig az FMV en ge dé lye zi.

A meg hí vót mindenki hoz za ma gá val!

Csa li ha lat nem le het hoz ni, te szi-ve szi hasz ná la ta ti los!

Min den hor gász tár sat sze re tet tel vá runk!
-A ve ze tõ ség-

A Fegyverneki
Horgász Egyesület hírei Tisz telt Ol va sók!

Vá runk a ro vat ba cik ke ket, ké pe ket kü lön le ges hob bi te -
vé keny ség rõl, al ko tá sok ról, szer zett tró fe ák ról. Itt sze ret -
nénk meg je len tet ni ver se ket, étel re cep te ket is.

De cem be ri fel hí vá sunk ra egy bá tor je lent ke zõ, Kó nya
Ro zi ka fi nom sü te mé nyek re cept je it küld te el. Ezek bõl
köz lünk egyet.

Az itt nem kö zölt re cep te ket a www.fegy ver nek.hu hon la -
pon meg je len tet jük „Ír junk sza kács köny vet” cí men.

-Szerkesztõség-

Ven dég vá ró sós kif li ( 72 db)

Hoz zá va lók:

Tész tá hoz: 70 dkg liszt, 2 to jás, 1 po hár kefír, vagy 1 po -
hár tej föl, 1 dl olaj, 1 dl tej, 5 dkg élesz tõ, 2 evõ ka nál cu -
kor.

Két tész ta kö zöt ti ke nés hez: 15 dkg mar ga rin 1 evõ ka nál
só. Ro bot gép pel ki ke ver ni.

A tész ta te te jé nek ke né sé hez: 1 to jás sár gá ja.

A  tész ta  te te jé re: kö mény mag,  re szelt sajt, vagy sze -
zám mag.

Az élesz tõt lan gyos tej jel, cu kor ral fel fut ta tom. A lisz tet
össze dol go zom a fel fut ta tott élesz tõ vel, kefírrel, olaj jal,
to já sok kal. ( Le het pó tol ni tej föl lel is ha szük sé ges.) A
tész tát  12 egyen lõ rész re  vá gom.  Egyet-egyet  tá nyér
nagy sá gú ra nyúj tok, meg ke nem a sós mar ga rin  1/6 ré -
szé vel, egy má sik  ke rek lap pal be bo rí tom. Négy fe lé vá -
gom, majd mind egyik cik ket   még há rom  fe lé. Szo ro san
fel te ke rem, rit ká san tep si be ra kom.  1 órán át pi hen te tem.  
Sü tés elõtt meg ke nem to jás sár gá já val, és íz lés sze rint
meg szó rom  sajt tal, sze zám mag gal vagy kö mény mag -
gal. Elõ me le gí tett sü tõ ben sü töm. ( 2 tep si vel lesz) 

A re cept be kül dõ je: Kó nya Ro zá lia-

Alkotók oldala

Szol nok bel vá ro sá ban
(Várkonyi tér)

I. eme le ti,
2 szo bás,

fel újí tott la kás
ELADÓ.

Ér dek lõd ni:
06-20/569-3423

Gáz fû té ses,
csa lá di ház el adó

En gels út 1. sz. alatt.
Tel.: 

06-56/481-359
06-20/227-5866
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„Nem múl nak õk el, kik szí vünk ben él nek,
Hi á ba száll nak ár nyak, ál mok, évek.

Õk itt ma rad nak ne künk csön de sen még.
Hi szen ha zánk ne künk a vég te len ség.”

/Ju hász Gyu la/

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:

Fridrik Jánosnétól, élt 86 évet
Ele kes Kár oly tól, élt 79 évet
Kar dos Vilmosnétól, élt 68 évet
Tukarcs Pé ter tõl, élt 64 évet
Mága Ba lázs tól, élt 58 évet
Ger gely Fe renc tõl, élt 60 évet
Arany Lász ló tól, élt 79 évet
Tö rök Gábornétól, élt 90 évet

Em lé kü ket meg õriz zük.

Anya köny vi hí rek

Ar ra szü let tem, hogy meg sze res se nek, 
S meg sze res sem én is azt, akit le het. 

Ar ra szü let tem, hogy bol dog is le gyek,
S to vább ad jam egy szer az éle te met." 

Suki Melissza Ta ma ra 2010. 02. 05. Szü lei: Far kas Má ria No é mi és Suki Jó zsef
Papp Amélia 2010. 02. 15. Szü lei: Tóth Bri git ta és Papp Ti bor
Domán Zi ta Ju dit 2010. 02. 17. Szü lei: Czimmer Ju dit és Domán Gá bor
To kai Li li Han ga 2010. 02. 21. Szü lei: Csör gõ Hen ri et ta és To kai Ró bert
Ternák Csen ge 2010. 02. 22. Szü lei: Mun ká csi Éva és Ternák Já nos
Nachtigál Szimonetta 2010. 03. 07. Szü lei: Nachtigál Ju dit és Blága Sán dor
Czakó Zorka An na 2010. 03. 08. Szü lei: Mácsár Zsa nett és Czakó Le ven te
Bu dai Tün de 2010. 03. 11. Szü lei: Ko vács Eri ka és Bu dai Pál
La dá nyi At ti la Fe renc 2010. 03. 20. Szü lei: Sza bó Ka ta lin és Ko vács Csa ba
Si mon Eme se 2010. 03. 25. Szü lei: Vízkeleti Esz ter és Si mon Lász ló

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

He lyes bí tés: A 2010. feb ru á ri lap szá munk ban Gyáni Sá ra édes ap ja ne ve té ve sen je lent meg. 

Gyáni Sá ra 2009. 12. 28. Szü lei: Gerõcs Esz ter és Gyáni And rás

 A té ve dé sért el né zést ké rünk.

Gólyahír

EMLÉKEZÉS
Ha lá lá nak 25. év for du ló ján

Bagi Ist ván
gép ko csi ve ze tõ re

(1932 - 1985.)

„Vá rat lan pil la nat öl te meg szí ve det,
Mely ben nem volt csak jó ság és sze re tet.”

Örök ké sze re tõ fe le sé ge és csa lád ja

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik sze re tett Fér jem, Édes apánk,

Ger gely Fe renc
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got
hely ze tek, és gyá szunk ban osz toz tak.

Gyá szo ló fe le sé ge és gyer me kei.
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