
Ün ne pi gondolatok '56 emlékére
Tisz telt ün nep lõ, meg em lé ke zõ ven dé ge ink!

Kö szön töm Önö ket az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc 56. év for du ló já ra ren de zett meg em lé ke zé sen.

Kö szön töm azo kat, akik fon tos nak érez ték, hogy ilyen mó -
don is ki fe jez zék ér zé se i ket, akik em lé kez ni, fe jet haj ta ni jöt -
tek, akik ar ra em lé kez ni jöt tek, mi tör tént velünk, a magyar
néppel.

A XX. szá zad volt a tör té ne lem leg vé re sebb idõ sza ka. Nyu -
ga ton és ke le ten Hit ler és Sztá lin egy más sal ver seng ve em -
be rek ez re it  küld ték a ha lál ba.

Hrus csov 1956-ban el hang zott egyik tit kos be szé dé ben is el -
is mer te a sztá li niz mus túl ka pá sa it, a sze mé lyi kul tuszt. Ezt
Ma gyar or szá gon csak a rend szer vál to zást kö ve tõ en is mer -
het tük el nyíl tan, ad dig bün te tés, kín zás, ha lál járt ér te. 1945
után a két sö tét úr kö zül az egyik el bu kott, a má sik pe dig  ma -
ga alá gyûr te Eu ró pa több nem ze tét. Egész nem ze dé kek kel
hi tet ték el, hogy ez ne kik jó. Suly kol ták is ko lá ban, gyá rak ban, 
fel vo nu lá so kon, hogy Sztálin tankjai felszabadítani jöttek
Magyarországra.

A má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se után nem ze tünk nek is mét 
szem be kel lett néz nie egy új,  el nyo mó ha ta lom mal, mely el -
nyo mó ha ta lom hoz ta ma gá val és pró bál ta rá e rõ sza kol ni

nem ze tünk re azt a rend szert, azt az ide o ló gi át, me lyet kom -
mu niz mus nak ne ve zünk. 

Meg pró bál ta sár ba ti por ni hi tün ket, ha gyo má nya in kat, nem -
ze ti büsz ke sé gün ket. Az ide gen nagy ha ta lom hoz ta ma gá val 
azt a dik ta tó ri kus rend szert, ami rá nyom ta a bé lye gét új ko ri
tör té nel münk ezen idõ szak ára. Át ad ták azt a tu dást ho gyan
le het em be re ket meg fé lem lí te ni, be szer vez ni, pad lást sö pör -
ni, ki te le pí te ni, és ko holt vá dak alap ján ki vé gez ni.

Ha tal muk meg tar tá sá hoz lét re hoz ták az ÁVH-t, a po li ti kai
rend õr sé get, a be sú gó ügy nök rend szert, s az eh hez tár su ló
sze mé lyi kul tuszt is. Olyan si ke res volt a fé lel men ala pu ló ha -
ta lom, hogy csa lá dok, ro ko nok, ba rá tok je len tet tek egy más -
ra. Akik a rend szer rel meg pró bál tak szem be sze gül ni, azt
meg öl ték és név te len sír ba te met ték, mert még hol tuk ban is
fél tek tõ lük. De ak kor is, most is tud juk: a dik ta tú rá ban job ban 
fél nek az elnyomók, mint az elnyomottak, mert elveszíthetik a 
hatalmukat.  

Ilyen kö rül mé nyek kö zött ju tot tunk el 1956.ok tó ber 23-ához,
ahol a rend szer pil la nat nyi el bi zony ta la no dá sát fel is mer ve át -
me ne ti leg gyõ zött a for ra da lom.

Mindszenty Jó zsef esz ter go mi ér sek rá dió be széd ében el -
mond ta, hogy 1945-tõl egy vesz tett és szá munk ra cél ta lan
há bo rú után épült ki az it te ni rend szer. A rend szert az egész
ma gyar nép sö pör te el.                           foly ta tás a 2. ol da lon
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foly ta tás az el sõ oldalról

A vi lá gon pá rat lan sza bad ság harc volt ez, a fi a tal nem ze dé -
kek álltak a né pünk élén. A sza bad ság harc azért folyt, mert a
nem zet sza ba don akart dön te ni ar ról, hogy mi ként él jen.

Saj nos a for ra dal má rok ön fel ál do zá sa nem tud ta le gyõz ni a
szov jet tan kok tûz ere jét, azon ban el in dí tott egy las sú fo lya -
ma tot, amely nek a vé ge csak az le he tett, hogy a ha zug ság ra
és fé le lem re épí tett dik ta tú ra meg dõlt. Mert egyet len dik ta tú -
ra sem le het hosszú éle tû!

 A rend szer vál tá sig kel lett vár ni, hogy sza ba don el mond has -
suk, amit va ló já ban gon dol tunk:  1956 nem el len for ra da lom
volt, ha nem for ra da lom és szabadságharc. 

Azok az em be rek, akik még ma sem tud ják el dön te ni, hogy
for ra da lom, vagy el len for ra da lom kez dõ dött 1956. ok tó ber
23-án, azok gon dol kod ja nak el, mi ve ze tett a for ra da lom ki tö -
ré sé hez is, és kik vol tak a for ra da lom részt ve või: mun ká sok,
di á kok, ér tel mi sé gi ek, akik nek ele gük lett a dik ta tú ra szo rí tá -
sá ból.

És va jon mit gon dol nak ma, mit gon dol nak most ezek az em -
be rek? Meg fi gyel het jük,  a rend szer vál tás óta el telt idõ szak -
ban õk a leg na gyobb de mok ra ták, akik el sem tud ták
kép zel ni a több párt rend szert és a pi ac gaz da sá got, és saj nos
sok al ka lom mal még MINDIG õk pró bál nak ben nün ket ki ok -
tat ni.

Nyolc száz éves te le pü lé sün kön több mint öt ven évet kel lett
vár ni ar ra, hogy mél tó he lyen ün ne pel jünk és em lé kez hes -
sünk az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ál do za ta i ra.

A je len le gi Kép vi se lõ- tes tü let és ve ze tés fon tos nak tar tot ta,
hogy itt áll has sunk most, me lyet sok-sok em ber kö zös mun -
ká já nak köszönhetünk!

Meg kö szön jük mind azok tá mo ga tá sát, mun ká ját és biz ta tá -
sát, akik se gí tet tek az em lék mû el ké szí té sé ben, mert nagy a
fe le lõs sé günk ab ban, hogy gyer me ke ink meg is mer hes sék
tör té nel mün ket és em lé kez hes se nek elõ de ink re.

Tisz telt Ün nep lõk!

1956 szel le me ma is kö te lez, és rá kell, hogy éb red jünk ar ra,
hogy ma gyar a ma gyar nak ne le gyen el len sé ge. Csak egy

utunk le het ma gyar ként, egy nem zet ként véd het jük meg
csak sza bad sá gun kat,  együtt tu dunk ki lá bal ni a vál ság ból és 
együtt ter vez he tünk jö võt ma gunk nak és gyer me ke ink nek.

A re for mer Nagy Im re ke res te az igaz sá got – és ta lán, éle te
vé gén, ab ban az utol só pil la nat ban – meg is ta lál ta. Ab ban az 
el hí re sült mon da tá ban, me lyet so ká ig nem is mer het tünk
meg, mely csak év ti ze de ken át rej te ge tett, meg sár gult, meg -
kar co so dott film sza la gon ma radt ránk és amely így szól:
„sor so mat a nem zet ke zé be te szem le – ke gyel met nem ké -
rek”.

A rend szer, ame lyet épp fenn tar tá sa ér de ké ben re for mál ni
igye ke zett –csak a tes tét tud ta el pusz tí ta ni. 

A de mok rá ci á ban tes tet öl tött esz mét, amely sze rint „a vé le -
mény sza bad”, amely sze rint „az én vé le mé nyem csak egy
vé le mény” s amely sze rint „az én vé le mé nyem mel szem ben
egy má sik vé le mény is igaz le het”, ezt az esz mét nem tud ta
meg öl ni.

Ezt a küz del met idé zik fel a kor társ nak, Al bert Ca mus-nek hí -
res sé vált so rai: 

"A le gá zolt, bi lincs be vert Ma gyar or szág töb bet tett a sza bad -
sá gért és igaz sá gért, mint bár me lyik nép a vi lá gon az el múlt
20 esz ten dõ ben. Ah hoz, hogy ezt a lec két meg ért se a fü lét
be tö mõ, a sze mét el ta ka ró nyu ga ti tár sa da lom, sok ma gyar
vér nek kel lett el hull nia — s ez a vér fo lyam most már al vad az
em lé ke zet ben. A ma gá ra ma radt Eu ró pá ban csak úgy ma -
rad ha tunk hí vek Ma gyar or szág hoz, ha so ha és se hol el nem
árul juk, ami ért a ma gyar har co sok az éle tü ket ad ták, és so ha, 
se hol — még köz vet ve sem — iga zol juk a gyil ko so kat. Ne héz 
mi né künk mél tó nak len ni ennyi ál do zat ra." 

Én még is azt mon dom: MARADJUNK mél tó ak er re az ál do -
zat ra!

Vé ge ze tül: Szá munk ra '56 ta nul sá ga az le gyen, hogy nem -
zet tünk nek min dig a sa ját út ját kell jár nia.

Kö szö nöm meg tisz te lõ fi gyel mü ket!
-Tatár Lász ló-

-polgármester-

A kép vi se lõ-tes tü let hí rei
A Kép vi se lõ- tes tü let ülé sén ho zott fon to sabb dön té sek rõl az
aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

Au gusz tus 23.
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
• El fo gad ta az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és
Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat 2007-2011. évi te vé -
keny sé gé rõl ké szült be szá mo lót és meg kö szön te az is ko la
igaz ga tó já nak és dol go zó i nak, az Is ko la szék nek, a Szü lõ
Mun ka kö zös ség nek az ered mé nyes mû kö dés ér de ké ben
vég zett mun ká ju kat,

• Csök ken tet te az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la
és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat lét szá mát 2012.
szep tem ber 1-jétõl 2 fõ vel. 

• Tá mo gat ja az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és
Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat TÁMOP
3.1.4-12/2-es pá lyá zat ban va ló rész vé tel ét, a tá mo ga tás
el nye ré se ese tén a pro jekt meg va ló sí tá sát. 

• Hoz zá já rul ah hoz, hogy az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la,
Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat a

TÁMOP 3.38-12/2. sz. „Köz ok ta tá si in téz mé nyek esély -
egyen lõ sé gi ala pú fej lesz té si tá mo ga tá sa” c. pá lyá za tot
nyújt son be és a pro jekt ben vál lalt te vé keny sé ge ket el vi leg
tá mo gat ja,

• Mó do sí tot ta a ven dég lá tó üz le tek éj sza kai nyit va tar tá si
rend jé rõl szó ló ren de le tet,

• El fo gad ta az Ön kor mány zat kö zép- és hosszú tá vú va -
gyon gaz dál ko dá si ter vét, 

• 2012. ok tó ber 1-jei ha tállyal in gye ne sen át ad ja az ön kor -
mány zat ál tal mû köd te tett I. sz. há zi or vo si szol gá lat mû -
köd te té sét a LIFE-VOLUME Kft. há zi or vo sá nak, Dr.
Otrosinka Sylwia ré szé re, az zal a fel té tel lel, hogy Nagy
Lászlóné asszisz tenst leg alább 2013. de cem ber 31-ig fog -
lal koz tat ja,

• Nem sza bá lyoz za a szo ci á lis rá szo rult ság tól füg gõ pénz -
be li el lá tá sok ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tás for má já ban
tör té nõ nyúj tá sát,

• El fo gad ja a ki vi te le zõ ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló meg hí vá sos
köz be szer zé si el já rás rész vé te li és aján lat té te li do ku men -
tá ci ó ját,



• El fo gad ja a Baál Va gyon ke ze lõ Zrt. az ön kor mány zat
TIGÁZ rész vé nye i re adott vé te li aján la tát, a TIGÁZ rész vé -
nyét ér té ke sí ti 8.904.00,- Ft-ért,

• Meg vá sár lá si aján la tot tesz a fegyverneki 0155/1 hrsz-ú,
va la mint a fegyverneki 0148/4 hrsz-ú szán tó mû ve lé si ágú
in gat la nok ra 8.000.000,- Ft összeg ben, amely nek for rá sa a 
TIGÁZ rész vé nyek ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel,

• 2012. szep tem ber 1-tõl 2013. má jus 31-ig 2 fõ lét szám nö -
ve ke dést hagy jó vá te le pü lés õr mun ka kör el lá tá sá ra, egy -
ben kö te le zett sé get vál lal a 2012. évi költ ség ve tés ter hé re
390.300,- Ft és a 2013. évi költ ség ve tés ter hé re 780.600,-
Ft összeg ben a bér költ sé gek 50 %-ára,

• For rás hi ány mi att nem vá sá rol ja meg a fegyverneki 1748/3
hrsz-ú, ter mé szet ben Fegy ver nek, Vö rös Csil lag úti
700.000,- Ft ér ték ben fel aján lott be épí tet len bel te rü le ti in -
gat lant. 

Szep tem ber 27.
• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat
2012. évi költ ség ve tés ét,

• Tech ni kai jel leg gel mó do sí tot ta a ma gán sze mé lyek kom -
mu ná lis adó já ról szó ló ren de le tet

• Mó do sí tot ta a he lyi ipar ûzé si adó ról szó ló ren de le tet, 2013. 
ja nu ár 1-tõl az adó alap 1,9 %-a he lyett a vál lal ko zók nak 1,8 
%-ot kell fi zet ni ük,

• 2013. ja nu ár 1-tõl ha tá ro zat lan ide ig szü ne tel a vál lal ko zók
tá mo ga tá sa,

• Mó do sí tot ta a la ká sok bér le té re, va la mint el ide ge ní té sé re
vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról szó ló ren de le tet, be ve zet te
az óva dék (ka u ció) in téz mé nyét pi a ci ala pú bér be adás
ese tén, mér té ke 2 ha vi lak bér össze ge. 15 évi rész let fi ze té -
si ked vez ményt ké re lem alap ján le het ad ni

• Mó do sí tot ta az ön kor mány za ti tu laj do nú he lyi sé gek bér le -
té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá -
lyok ról szó ló ren de le tet, mely ben a pá lyáz ta tá si el já rást 
egy sze rû sí tet te 

• Mó do sí tot ta a köz te rü let hasz ná lat ról szó ló ren de le tet,
mely ben meg ha tá roz ta a ven dég lá tó ipa ri elõ ker tek hasz -
ná la tá ért fi ze ten dõ díj eme lés mér té két,  va la mint az új já é -
pí tett pi ac te rü le tét érin tõ dí ja kat is mó do sí tot ta

• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü -
le tén a vá sá rok tar tá sá nak rend jé rõl szó ló ren de le tet, mely -
ben 320+ÁFA összeg rõl 354+Áfa összeg re mó do sí tot ta a
bú csúi és  vá sá ri hely pénz mér té két.

• Tech ni kai jel leg gel mó do sí tot ta a te le pü lés kör nye zet vé -
del mé rõl szó ló ren de le tet,

• 2012. de cem ber 31-i dá tum mal ha tá lyon kí vül he lye zi a te -
le pü lé si fo lyé kony hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de le tet 
és a Fegy ver nek köz mû ves víz el lá tá sá ról szó ló ren de le tet
a Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt- nek tör té nõ át adás
mi att, ezért az ön kor mány zat nak to váb bi szabályozottsági
kö te le zett sé ge nincs.

• Mó do sí tot ta a Köz te rü le tek és kül te rü le ti föld rész le tek, kül -
te rü le ti utak el ne ve zés rõl, va la mint a ház szá mo zás ról szó -
ló ren de le tet, mely ben ar ról dön tött, hogy a te le pü lé sen 
hi ány zó ház szám táb lák költ sé gét az in gat lan tu laj do no sa,
ke ze lõ je,hasz ná ló ja fi ze ti

• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló
ren de le tet, 

• Meg al kot ta a til tott, kö zös ség el le nes ma ga tar tás ról szó ló
ren de le tet, me lyet egy sé ges szer ke zet ben a www.fegy ver -
nek.hu ol da lon ol vas hat nak

• Jó vá hagy ta a 2013. évi éves bel sõ el len õr zé si ter vet,

• Szán dék nyi lat ko za tot tett, hogy a 2013-2014-es tan év ben
az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és Egy sé ges
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat mû köd te té sét nem ké pes vál lal -
ni,

• En ge dé lyez te a Fegy ver nek Ön kor mány zat fenn tar tá sá -
ban le võ köz ok ta tá si in téz mé nyek ben a 2012/2013-as tan -
év ben in dít ha tó cso por tok, osz tá lyok szá má ról és a
fel ve he tõ ma xi má lis lét szám tól va ló el té rést,

• El fo gad ta a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár „Könyv tár hasz ná -
la ti Szabályzatá”-t, mely ben mó do sí tot ták a nyitvatartást, a
szol gál ta tá si és beíratkozások díj té te le it. Rész le tek a
kultura-fegyvernek.hu weboldalon.

• Mó do sí tot ta a Gyer mek élel me zé si Kony ha és a Pol gár -
mes te ri Hi va tal kö zöt ti mun ka meg osz tás és fe le lõs ség vál -
la lá si rend jé rõl szó ló ha tá ro za tot,

• Mó do sí tot ta a Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si
In téz mény, a Gyer mek élel me zé si Kony ha, va la mint az Or -
vo si Ren de lõ Ala pí tó Ok ira tát,

• Mó do sí tot ta a 2012. évi Mun ka ter vet, az ok tó ber 18-ai ün -
ne pi ülés he lyett ok tó ber 23-án 10 óra kor ke rül sor az
1956-os em lék mû ko szo rú zá sá ra, 

• Nem vá sá rol ja meg a Tö rök szent mik ló si Me zõ gaz da sá gi
Zrt. Nagy kun sá gi Mi nõ sé gi Bú za ter me lõk Ter me lõi Cso -
port ja Kft-ben lé võ 7.420.000 Ft név ér té kû üz let rész ét,

• Nem vá sá rol ja meg a Né meth és Tár sa Kft. Nagy kun sá gi
Mi nõ sé gi Bú za ter me lõk Ter me lõi Cso port ja Kft-ben lé võ
490.000 Ft név ér té kû üz let rész ét,

• Fegy ver nek Ady E. út 5. sz. (1836 hrsz.) alat ti in gat lant ér -
té ke sí ti 250.000.- Ft-ért Hermann And rás Fegy ver nek Ka -
to na I. út 2. sz. alat ti la kos ré szé re,

• Fegy ver nek Sallai út 7/a. sz. alat ti in gat lant for rás hi á nyá -
ban nem vá sá rol ja meg,

• Fegy ver nek, Hárs fa út 13/c. szám alat ti in gat lant for rás hi á -
nyá ban nem vá sá rol ja meg,

• Kö te le zett sé get vál lal 2012 évi költ ség ve tés ének ter hé re
brut tó 1.874.000 Ft összeg ere jé ig a Fegy ver nek or vo si
ren de lõ re konst ruk ci ó já ra vo nat ko zó Észak-al föl di Ope ra -
tív Prog ram: Egész ség ügyi alap el lá tás, egész ség há zak és
já ró be teg szak el lá tás fej lesz té se cí mû ÉAOP-4.1.2/A-12
azo no sí tó szá mú pá lyá zat elõ ké szí té sé re,

• Pá lyá za tot nyújt be az ön kor mány zat ok és tár su lá sa ik eu -
ró pai uni ós fej lesz té si pá lyá za tai sa ját for rás ki egé szí té se
2012. évi tá mo ga tá sá nak rend jé rõl szó ló 6/2012. (III.1.) BM 
ren de let ke re té ben. Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás igény lé -
sé re be nyúj tott pá lyá zat 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 azo no sí tó szá ma:
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052) pro jekt meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges ön erõ ki egé szí té sé re vo nat ko zik,

• Nem kí ván tag ja ma rad ni a Me zõ tú ri Ola jos Nö vé nyek Kft.
és a Nagy kun sá gi Ola jos Nö vé nyek Ter mék cso port Kft.
össze vo ná sá val lét re jött jog utód tár sa ság nak.

• Nem já rul hoz zá a Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko -
dá si In téz mény Tiszabõ Köz ség Ön kor mány za tá val szem -
ben meg lé võ 69.869 Ft-os kö ve te lé sé nek ren de zé sé hez a
Tiszabõ Köz ség Ön kor mány za ta adós ság ren de zé si el já -
rás ke re té ben fel aján lott in gat la nok kö ve te lés sel ará nyos
át vé te lé vel,

• Kö te le zett sé get vál lal a 2012. évi költ ség ve tés ter hé re 50
db myPhone 1030 HALO tí pu sú se gély hí vó ké szü lék meg -
vá sár lá sá ra brut tó 499.500 Ft összeg ben.

-Buzás Istvánné dr.-
-jegyzõ-
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Polgármester munka közben
Az el múlt két hó nap ban tör tént szá mos eseményrõl Ta tár
Lász ló pol gár mes ter szá mol be olvasóinknak.

- A Szent Im re tér is mét egy új köz té ri al ko -
tás sal bõ vült. Mi volt az ok, ami ért ez az em -
lék mû meg épült?

- Fegy ver nek la kói min dig is fi gyel tek ar ra,
hogy az õse ik tõl ka pott örök sé get õriz zék,
ar ra tá masz kod va fej lõd je nek to vább. Te le -
pü lé sün kön ed dig nem volt egy olyan hely,
ahol fe jet tud tunk vol na haj ta ni az 1956-os
for ra da lom és sza bad ság harc esz méi és hõ -
sei elõtt, ezért fo gal ma zó dott meg ben nünk
az em lék mû gon do la ta. A Kép vi se lõ-tes tü let

fel ál lí tás ról szó ló ha tá ro za ta után az ön kor mány zat, va la mint
több fegyverneki pol gár anya gi és tá mo ga tó össze fo gá sá ban
ok tó ber 23-án vi rá ga ink kal és a mé cses láng já val már az új
em lék mû nél em lé ke zünk. Tar tom ezt azért is fon tos nak, mert
idén már 56. éve en nek a fon tos ese mény nek, s bár az or szág -
ban na gyon sok he lyen ál lí tot tak em lék mû vet az 50. év for du ló -
ra 2006-ban, Fegy ver nek ezt ed dig nem tet te meg. A te le pü lés
haj la mos rá, hogy ki csit „ál mo san” re a gál ja le tör té nel mi ese -
mé nye in ket, ez a tes tü let azon ban szük sé gét érez te, hogy
ezen vál toz tas son.

- Mi lesz a sor sa a „Szov jet em lék mû ként” is mert há rom obe -
liszk nek, me lyek ál la po ta annyi ra le rom lott, hogy min den kép -
pen szük sé ges lé pé se ket ten ni az ügy ben?

- 1956-ban a for ra dal má rok egy cso port ja az ak ko ri ön kény ura -
lom, sze mé lyi kul tusz és dik ta tú ra jel ké pe i ként is szá mon tar -
tott több szov jet em lék mû vet le dön töt te. A gyá szos vég után
egy 1965-ös ta ná csi ha tá ro zat tal kí ván ta a köz sé gi párt és a ta -
ná csi ve ze tés  új ra ál lí ta ni a te le pü lés há rom ré szé rõl szár ma zó 
em lék mû vet, egy he lyen.1991-ben, a rend szer vál toz ta tás ide -
jén új ra cson kul tak, a raj tuk lé võ vö rös csil la got el tá vo lí tot ták. A 
Szov jet em lék mû há rom obe liszk jét a je len le gi élet ve szé lyes
ál la po ta mi att szin tén meg újí ta ni kí ván ja az ön kor mány zat. Az
em lék mû meg újí tá sá hoz azon ban egy hosszabb, dip lo má ci ai
úton kell el in dul ni. Az orosz, uk rán, moldáv és a ma gyar nép
kö zött lét re jött meg ál la po dá sok sza bá lyoz zák min den nép szá -
má ra a há bo rú ban el esett ka to nák em lék he lye i rõl és sír he lye i -
rõl va ló gon dos ko dá sát. Min den ne mû vál toz ta tás ese tén
szük sé ges az érin tett or szá gok kor má nya it tá jé koz tat ni, köl -
csö nö sen meg ál la pod ni a dön té sek meg ho za ta lá ban. A Hon -
vé del mi Mi nisz té ri um Ka to nai Ha gyo mány õr zõ és
Ha di sír gon do zó Osz tá lya se gít sé gé vel in dul nak meg az érin -
tett fe lek kö zöt ti tár gya lá sok, és hoz nak min den fél szá má ra el -
fo gad ha tó meg ol dást a meg újí tás ban, új hely re tör té nõ
fel ál lí tás ban.

Hi szen min den nép nek jo ga van a há bo rú ban el esett ka to ná i -
nak em lé két meg õriz ni, füg get le nül at tól,  me lyik ol da lon állt.

- A köz igaz ga tás ban meg in dult vál to zá sok vég re haj tá sa, a já -
rá si rend szer ki ala kí tá sa mi lyen fel ada tok kal jár?

- A vál to zá sok, me lye ket las san a la kos ság is ér zé kel ni fog, az
ön kor mány za ti rend szer ta lán ed di gi leg át fo góbb, leg na gyobb
vál to zá sa. Ép pen ezért rend kí vü li mun kát igé nyel az, hogy a
na pi jog sza bály-vál to zá sok ra össze han golt mun ká val tud junk
re a gál ni. Fon tos a te rü le tek elõ ké szí té se, a meg elõ zõ tár gya lá -
sok so ro za ta, hi szen eze ken mú lik a te le pü lés ké sõb bi hely ze -
te. En nek jó pél dá ja a Fegyverneki Víz mû át adá sa a
Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû nek, akik kel több mint fél éve ke -
res sük a te le pü lés és az al kal ma zot tak szá má ra leg jobb hely -
ze tet, leg el fo gad ha tóbb meg ol dást. Ez a mun ka ta lán ke vés bé
lát vá nyos, mint az em lék mû épí té se, de még is na gyon fon tos!

A mi fel ada tunk az, hogy a tör vé nyi le he tõ sé ge ken be lül a leg -
elõ nyö sebb po zí ci ót ér jük el, és én úgy ér zem, ezt si ker rel
tesszük.

- Ön me lyik ered ményt tart ja az ed dig el telt mun ká já ban a leg -
fon to sabb nak?

- Az ed dig el telt idõ ben a leg fon to sabb fel ada tom nak a költ ség -
ve té si hi ány csök ken té sét tar tom. Bár a hely zet so kat vál toz hat 
egy-egy idõ sza kon be lül, de okos gaz dál ko dás sal, a le he tõ sé -
ge ink jobb ki hasz ná lá sá val már több ször is si ke rült a 198 mil lió
fo rin tos hi ányt akár a 100 mil lió Ft alá is csök ken te ni, és er re
büsz ke va gyok. Tö rek szünk ar ra, hogy a la kos ság ter hei se nö -
ve ked je nek, ezért sem eb ben az év ben, sem 2011-ben nem
tör tént Fegyverneken sem adó eme lés, sem újabb adó nem be -
ve ze té se, az ipar ûzé si adót pe dig 2013-ra 2 %-ról 1,8 %-ra
csök kent jük, ez zel is meg õriz ni sze ret nénk a hely be li mun ka -
he lye ket, akik hely be li la ko sok nak ad nak mun kát.

- Ön fon tos tart ja a la kos ság tá jé koz ta tá sát nem csak a ter vek -
rõl, ha nem ezek meg va ló su lá sá ról is. Most mi rõl tud be szá mol -
ni ol va só ink nak?

- A leg fon to sabb, fo lya ma to san zaj ló mun kánk a csa tor na- be -
ru há zás meg va ló sí tá sa Fegyverneken. A pro jekt szé pen ha -
lad, im már az utol só, meg va ló sí tás elõt ti ál la po tá ban van, az
en ge dé lye zé si sza kasz ban. Igyek szünk a la kos ság ter he it
csök ken te ni, ezért tá mo ga tá sért pá lyá zunk az ön erõ alap ba,
amely nek se gít sé gé vel még ke ve sebb hoz zá já ru lást lesz szük -
sé ges egy-egy la kos nak be fi zet ni. A tér fi gye lõ rend szer meg -
va ló sí tá sá hoz no vem ber ben ad juk be má so dik kö rös
pá lyá za tun kat, hisz a sport pá lyá ra te le pí tett rend szer is be vál -
tot ta ter ve in ket, po zi tív ta pasz ta la ta ink van nak. A Szapárfaluba 
ter ve zett ját szó te ret ön erõ bõl va ló sít juk meg, és nagy erõk kel
ve tet tük be le ma gun kat a szi lárd hul la dék gyûj tés be, cé lunk az
ott ho ni sze lek tív hul la dék gyûj tés elõ se gí té se, mely hez kü lön
ked vez mé nyek ki dol go zá sát kér tem. A Kép vi se lõ- tes tü let dön -
tött az Or vo si Ren de lõ fog or vo si rész le gé nek fel újí tá sá ra és
aka dály men te sí té sé re be nyúj tott pá lyá zat ról is. Nagy erõ fe szí -
té se ket foly ta tunk az or vo si ügye let meg tar tá sá ért és a leg -
utób bi tes tü le ti dön tés alap ján az SOS rend szer igé nye i re va ló
te kin tet tel újabb 50 db ké szü lék vá sár lá sát ter vez zük. Ké szül
egy olyan anyag is, mellyel 2013.ja nu ár 31-ig Fegy ver nek
nagy köz ség vá ros sá nyil vá ní tá sát kez de mé nyez zük, re mé -
nye ink sze rint hosszú idõ után ez út tal si ker rel.

- A köz ne ve lé si rend szer ben tör té nõ vál to zá sok ho gyan érin tik
a te le pü lést?

- A köz ne ve lé si tör vény alap ján min den te le pü lés kö te les nyi -
lat koz ni ar ról, hogy 2013. ja nu ár 1-je után az ál la mi fenn tar tói
sze rep át vál la lás kö vet kez té ben az ön kor mány zat ok nak fel -
ada tul ma radt, tech ni kai jel le gû in gó és in gat lan va gyon mû -
köd te té sét vál lal ni tud ja-e. Azt az ál lás pon tot kép vi sel jük, hogy
je len le gi hely ze tünk ben az ok ta tá si in téz mé nye ink szá má ra
ked ve zõbb, ha más mû köd te tõ ket is be tu dunk von ni a fel adat -
ba. En nek ér de ké ben fe jez tük ki szán dé kun kat ar ról, hogy a
tör vé nyi in do kok alap ján nem tud juk vál lal ni a tör vé nyi kö te le -
zett sé get. To váb bá meg vizs gál juk an nak le he tõ sé gét, ho gyan
le het ne eb be a fel adat ba más szer ve ze te ket is be von ni, hogy
biz to sabb anya gi hát tér rel mû köd hes se nek is ko lá ink.  Ezért
vet tük fel a kap cso la tot a Ma gyar  Ka to li kus Egy ház kép vi se lõ i -
vel, tá jé ko zó dó jel leg gel. Az is ko lá ink pe da gó gu sa i val és az
egy há zi kép vi se lõk kel tar tott kö zös, nyílt rend kí vü li ta nács ko -
zást foly tat tunk, ahol al ka lom nyílt szá mos kér dést fel vet ni. Bí -
zunk ab ban, hogy min den ki át ér zi: a le he tõ sé get ke res sük, azt
a jobb a le he tõ sé get, ame lyet az egy há zi tá mo ga tás er köl csi és 
anya gi ér te lem ben is nyúj ta ni tud na in téz mé nye ink nek. 

-NDE-
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Rendelet
Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
33/2012.(VI.01.) ren de le te az ál la ti hul la dé kok

el he lye zé sé rõl 

Fegy ver nek Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 
az Alap tör vény ének 32. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ere de ti jog al ko tá si ha tás kör ében, és a 32. cikk (1) be kez -
dés a) pont ja alap ján az aláb bi ren de le tet al kot ja:

I. Fe je zet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§.E ren de let cél ja: az ál la ti hul la dé kok el he lye zé se Fegy -
ver nek Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén az em be ri
egész ség vé del me és a kör nye zet meg óvá sa ér de ké ben.

2.§.E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból:

a) ál la ti hul la dék: az el hul lott ál la tok, il let ve ál la tok fel dol go -
zá sa so rán ke let ke zett mel lék ter mé kek

b) ál la ti hul la dék tu laj do no sa: az a ter mé sze tes sze mély, jo -
gi sze mély vagy jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
gaz da sá gi tár sa ság, aki nél vagy amely  te lep he lyén az
ál la ti ere de tû hul la dék ke let ke zik

c) ál la ti hul la dék gyûj tõ kon té ner: a te le pü lés köz igaz ga tá si
ha tá rán be lül ta lál ha tó, ki zá ró lag az ál la ti hul la dé kok
gyûj té sé re szol gá ló kon té ner

II. Fe je zet

ÁLLATI HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE

3.§. Fegy ver nek Nagy köz ség te rü le tén ke let ke zett ál la ti hul -
la dé kok ár tal mat lan ná té te lé rõl az ál la ti hul la dék tu laj do no sa, 
il le tõ leg ha a tu laj do nos is me ret len Fegy ver nek Nagy köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta la kö te les gon dos kod ni.

4.§. Az ál la ti hul la dé kot  ki zá ró lag er re a cél ra ki je lölt, te le pü -
lé si ál la ti hul la dék gyûj tõ kon té ner ben kell el he lyez ni, mely
Fegyverneken a 0245/5 hrsz-ú in gat la non a Bé ke úti sze mét -
le ra kó te le pen ta lál ha tó.

5.§. Az ál la ti hul la dék tu laj do no sá nak a (2) be kez dés sze rin ti
el he lye zés elõtt a Pol gár mes te ri Hi va tal pénz tá rá ba dí jat kell
fi zet ni:

a) ál la ti hul la ese tén net tó 62,-Ft/kg,

b) vá gás ból ke let ke zõ mel lék ter mék ese tén (pl:bél, csont,
stb.) net tó  62,-Ft/kg összeg ben.

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

6.§. Az ál la ti hul la dék sú lyá nak meg ha tá ro zá sa ön be val lá sos 
mód szer rel tör té nik, de a tény le ges súlyt a gyep mes ter hi te -
les mé rõ esz köz zel el len õriz he ti az ál la ti hul la dék el he lye zé -
se kor. Amennyi ben az el len õr zés kor az ál la ti hul la dék
be val lott és tény le ges tö me ge közt 10%-nál na gyobb kü lönb -
ség van, úgy a kü lön bö zet után is meg kell fi zet ni a tu laj do -
nos nak a dí jat az el he lye zést kö ve tõ 3 na pon be lül. 

III. Fe je zet

ELJÁRÁSI, VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

7.§. Til tott, kö zös ség el le nes ma ga tar tást kö vet el az, 

a) aki a ke let ke zett ál la ti hul la dé kot nem az er re a cél ra ki je -
lölt ál la ti hul la dék gyûj tõ kon té ner ben he lye zi el (4.§)

b) aki az el he lye zé sért já ró dí jat nem fi ze ti meg (5.§)

8.§. Kö zös ség el le nes ma ga tar tás ese tén 50.000,-Ft-ig ter je -
dõ köz igaz ga tá si bír ság szab ha tó ki, mely nek meg ál la pí tá sá -
ra a jegy zõ jo go sult. 

9.§. (1) Az ál lat tar tás ról és ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé rõl
szó ló 21/2004.(V.28.) ren de let ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let 2012. jú ni us 1. nap ján lép ha tály ba.
Ta tár Lász ló                                            Buzás Istvánné dr.

polgármester                                                       jegy zõ

Az ál la tok tar tá sát sza bá lyo zó
or szá gos szin tû ren del ke zé sek II.

A 2012. jú ni u si lap szá munk ban meg je lent Az ál la tok tar tá -
sát sza bá lyo zó or szá gos szin tû ren del ke zé sek cí mû cik -
künk foly ta tá sa

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye let rõl szó ló 2008. évi
XLVI tör vény egyes ren del ke zé sei ki mond ják:

Az ál lat tar tá sa nem ve szé lyez tet he ti az em be rek és ál la tok
egész sé gét, jó lét ét, nem ká ro sít hat ják a kör nye ze tet.

Az ál lat tar tá sát csak ál lat-egész ség ügyi, köz egész ség ügyi,
ál lat jó lé ti, kör nye zet vé del mi il let ve ter mé szet vé del mi in do -
kok kal le het korlátozni, vagy tiltani. 

Az ál lat tar tó kö te les az ál lat rend sze res el lá tá sá ról és fel -
ügye le té rõl gon dos kod ni. Az ál lat ál lat-egész ség ügyi fel -
ügye let ét el lá tó ma gán or vost a tar tott ál la tok fa já ról,
lét szá má ról, az ál la tok tar tá si he lyé rõl, az ál lat tar tó te vé keny -
ség meg kez dé sé rõl szá mí tott 5 na pon be lül tá jé koz tat ni kell.

Az ál lat be teg sé gé rõl vagy an nak gya nú já ról, az ál lat el hul lá -
sá ról a ma gán-ál lat or vos nak be je len tést kell tenni.

A ma gán-ál lat or vos kö te les az ál lat tar tó ré szé re az ál lat tar tá -
sá val, ta kar má nyo zá sá val, egész sé gi ál la po tá val, a meg te -
en dõ in téz ke dé sek kel, ezek vár ha tó anya gi és jo gi
ki ha tá sa i val kapcsolatos felvilágosítást adni.

A mé hész kö te les a méh ál lo má nyok tar tá sá nak he lyét, ván -
do rol ta tá sát, a le te le pe dés he lye sze rin ti il le té kes élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv nek be je len te ni. 

A vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nitrátszennyezéssel szem -
be ni vé del mé rõl szó ló 27/2006. (II.7.) Kor mány ren de let ki -
mond ja, hogy ti los a híg trá gya, trá gya lé, to váb bá a
trá gya tá ro lók csurgalék vi zé nek be ve ze té se a vi zek be, így a
ta la jon ke resz tül a ta laj víz be. 

En nek el ke rü lé se ér de ké ben a leg ha té ko nyabb meg ol dást
ki elé gí tõ mû sza ki vé del met kell al kal maz ni. Ilyen vé del met
je lent töb bek kö zött a zárt, szi ge telt csurgalékvíz, híg trá gya
tá ro ló ak na, me den ce, vagy a trá gya tá ro ló tál ca a meg fe le lõ
trágyalé elvezetéssel és tárolással. 

Kö szö net nyil vá ní tás

Le mon dott tiszt sé ge i rõl a Fegy ver nek Ön kor mány za ta ál tal 
lét re ho zott Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány két
tag ja, Szilasi Péterné és Barta Mihályné. Ön kor mány za -
tunk ne vé ben kö szö ne tün ket és há lán kat sze ret nénk ki fe -
jez ni a húsz éven ke resz tül ki fej tett, nem ke vés anya gi
ál do zat tal és sza bad idõ rá for dí tás sal já ró, el len szol gál ta tás 
nél kül vég zett, lel ki is me re tes oda adó és ön zet len te vé -
keny sé gü kért!

-Tatár Lász ló pol gár mes ter-



Zöld Fegy ver nek
Együtt az él he tõ te le pü lé sért

So kak szá má ra már is me rõs le het ez a mon dat, mi vel ez zel a 
mot tó val zaj la nak te le pü lé sün kön a kör nye zet vé del met,
fenn tart ha tó fo gyasz tá si szo ká so kat és tár sa dal mi fe le lõs -
ség vál la lást erõ sí tõ ön kor mány za ti kez de mé nye zé sek.

Ilyen a szenny víz há ló zat ki épí té se, a kom posz tá lás nép sze -
rû sí té se és re mél he tõ leg ha ma ro san po zi tív dön tés szü le tik
az egész sé ges élet mó dot nép sze rû sí tõ prog ram ese té ben
is.

 És hogy mi ért is fon tos mind ez? Mert hi szünk ab ban hogy
oda fi gye lés sel, tu da tos cse le ke de tek kel te he tünk azért, hogy 
gyer me ke ink, uno ká ink is él he tõ kör nye zet ben ne vel ked hes -
se nek, él je nek. Hi szünk to váb bá a te le pü lé sünk la kos sá gá -
nak össze fo gá sá ban rej lõ erõ ben, hogy kö zö sen ké pe sek
va gyunk jó dol go kat vég hez vin ni.

Szá mos pél da áll ren del ke zé sünk re, hi szen már olyan nagy -
vá ros ok is fel is mer ték az él he tõ, kör nye zet és az ezért va ló
össze fo gás fon tos sá gát, mint Ham burg. Eu ró pa 2011-es
Zöld Fõ vá ro sa pél dá ul „öt let vo nat” el ne ve zé sû kez de mé -
nye zés ke re té ben össze gyûj töt te az eu ró pai nagy vá ros ok
már el ért, vagy ter ve zett zöld cél ja it. 

A mi cé lunk, hogy elõ de ink tu dá sá ra épít ve ta nul junk a ta -
pasz tal tab bak tól, és le gyen él he tõbb kör nye ze tünk! 

A kom posz tá lás ról

A kom posz tá lás a leg õsibb hul la dék-új ra hasz no sí tó el já rás,
szin te egy idõs a ta laj meg mû ve lé sé vel. Már a ró ma i ak és a
gö rö gök is kom posz tál tak. A szó je len té se „össze tett”, ami
ar ra utal, hogy mi nél több alap anyag ta lál ha tó meg ben ne,
an nál jobb a mi nõ sé ge. 

A kom mu ná lis hul la dék szál lí tá si költ sé gek is csök kent he tõk
te hát, amennyi ben a szer ves anya go kat ele ve kü lön gyûjt jük
és kom posz tál juk.

A kom posz tá lás azért jó le he tõ ség, mert a fe les le ges, ál ta lá -
ban gon dot és prob lé mát je len tõ anya gok ból ke vés rá for dí -
tás sal ér té kes táp anya got ké szít he tünk. Így egy részt
hoz zá já ru lunk a kör nye ze ti prob lé mák meg ol dá sá hoz, más -
részt a kör nye ze ti ál la po tot ja ví tó anya got ké szít he tünk.

Mit kom posz tál ha tunk?

A kom posz tá lás alap anya gai me zõ gaz da sá gi, ker ti, és a
ház tar tá si szer ves hul la dé kok. Eb bõl szá munk ra a ker ti és
ház tar tá si hul la dék az iga zán fon tos:
• kony hai hul la dék, mely bár mi fé le zöld ség, gyü mölcs, fû -
szer nö vény nyers ma ra dé ka,

• fû nyí rás ból szár ma zó nye se dék,
• sö vé nyek és fák, ró zsák met szé sé bõl szár ma zó nye se dék, 
ap ró ra vá gott ág ré szek, le ve lek, el nyílt vi rá gok, tõ zeg, 

• le ter mett nö vé nyek föl di ma rad vá nyai, egy nyá ri ak, két nyá -
ri ak, éve lõk és zöld ség nö vé nyek ré szei, 

• még fel nem mag zott gyo mok, nem tarackoló nö vé nyek, 
• ká vé zacc, tea fû (fil ter nél kül), 
• fe ke te-fe hér pa pír (mód já val és csak egy vé kony ré teg -
ben),

• to jás héj, 
• va don ter mõ, gyûj tött gyógy nö vé nyek, 
• vi rág cse re pek bõl ki ke rü lõ, gyö kér zöld sé gek rõl, le ter melt
nö vé nyek gyö ke ré rõl le sze dett föld, 

• nö vény evõk tõl szár ma zó ál la ti ere de tû trá gya és ürü lék. 
• fa ha mu, 
• dió le vél és a vad gesz te nye lomb ja.

-GJ-

Meg kezd jük a fo lyé kony
hul la dék szál lí tást

Tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos sá got, 
hogy a Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz -

dál ko dá si In téz mény meg kez di a la kos sá gi 
szenny víz szip pan tást. 

A szol gál ta tás meg ren del he tõ mun ka nap -
okon 800 - 1600 kö zött a 06-56/556-013,

köz vet len te le fon szá mon.

A szenny víz szál lí tás dí ja a te le pü lé si fo -
lyé kony hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló
1/2003 (II.6.) sz. ren de let ér tel mé ben

550 Ft/m3 + ÁFA
-Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko -

dá si In téz mény-

A Ma gyar Ál lam kincs tár Ál lam pénz tá ri iro dá i nál az ál lam 
ál tal ki bo csá tott, ál la mi ke zes ség vál la lás sal ga ran tált ál -
lam pa pí ro kat for gal maz zák. Az ál lam pa pí ro kat több fé le
fu tam idõ vel, kü lön bö zõ ked vez mé nyek kel (ka mat, adó,
in gye nes tranz ak ci ós dí jak)le het igé nyel ni, bõ vebb in for -
má ci ót a www.allamkincstar.gov.hu , vagy a
www.allampapir.hu ol da lon kap hat nak.
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A Nép me se nap ja Be ne dek Elek szü le tés nap ja

Bánffy György: „Amíg me se él az em be rek kö ré ben, ke ve -
sebb hely jut a rossz nak”

Ezek a gon do la tok is meg erõ sí te nek ben nün ket ab ban, hogy
jó úton ha la dunk, ami kor év rõl-év re meg ren dez zük a me se
dél elõt töt. 

„A gyer mek és a ne ki me sé lõ
szü lõ, fel nõtt kö zött olyan kap -
cso lat te rem tõ dik, amely nél -
kül nem ér de mes él ni „(Láz ár
Er vin). 

Mind eze ken túl a me sé nek a
gyer me ki sze mé lyi ség re gya -
ko rolt ha tá sa is nagy. A gye re -
kek a me sén ke resz tül sok
min dent meg ta nul nak. 
• Át lát nak em be ri kap cso la to -
kat

• Er köl csi ta nul sá go kat meg ta -
pasz tal nak

• Szó kincs ük gaz da go dik
• Fan tá zi á juk szár nyal
• Kom mu ni ká ci ós kész sé gük
fej lõ dik

Az a gyer mek, aki a me se, vi gasz ta ló, bá to rí tó, gyó gyí tó kö -
ze gé ben ne ve lõ dik, erõs ér zel mi vér tet kap az élet ben rá vá -
ró dön té sek hez, küz del mek hez, ku dar cok hoz és
gyõ zel mek hez. 

Itt most az élõ me se cso dá ját, va rázs ere jét ta pasz tal tuk meg. 
Kis me se mon dó ink vol tak: 

Szapárfalui óvo da:
• Pa ta ki Gréta: Szó ló szõ lõ, mo soly gó al ma, csen gõ
• Mága Edi na: Ró ka és a far kas a la ko da lom ban
• Ternák Za lán: A plety kás asszo nyok

Új te le pi óvo da: 
• Náhóczki Gab ri el la: Kis ka kas gyé mánt félkrajcárja
• Mé ri Kit ti: 3 kis ma lac és a far kas
• Sárándi Zol tán: Sün Ba lázs
• Köpösdi Nó ra: Far kas ta nya

Örményesi óvo da: 
• Csõke At ti la Ben ce: A kis göm böc

Annaházi óvo da: 
• La ka tos Bi an ka: Pó rul járt ál la tok
• Fo dor Re ná ta: Kis ma lac és a far ka sok

Kuncsorbai óvo da: 
• Mu rá nyi Han na: A ci ne ge ci põ je
• Bí ró Ta ma ra: Tü csök és a han gya

Köz pon ti óvo da: 
• Mol nár Zsom bor: A kis ka kas gyé mánt félkrajcárja
• Fa ra gó Dó ra: Csil lag sze mû ju hász
• Náhóczki Raj mund: 3 kis ma lac és a far kas 

Kö szön jük a kol lé ga nõk nek a fel ké szí tõ mun ká ju kat, a zsû ri -
nek, Hillender Györgynének, Kiss Istvánnénak, And rá si Tí -
me á nak pe dig a ked ves, di csé rõ, sze mély re szó ló
mon da ta i kat!

-Galsi Imréné-
-tag óvo da ve ze tõ-

Mese délelõtt

2 lel kes pe da gó gus kol lé gám mal, Gazsó Zoltánnéval és
Nagy Jánosnéval csat la koz tunk az European Schoolnet
iTEC-C3 A jö võ osz tály ter me ne vû  nem zet kö zi pro jekt hez.
Ez a prog ram 4 éven át tar tó eu ró pai pro jekt, 15 tesz te lõ or -
szág és 1000 osz tály te rem be vo ná sá val. A cél olyan mód -
szer ta ni meg ol dá sok tesz te lé se, ki pró bá lá sa, lét re ho zá sa,
amely majd a jö võ be ni osz tály ter mi mun kát jel lem zi. Mód -
szer ta ni esz köz tá run kat új esz kö zök kel gaz da gít juk az
internet ad ta le he tõ sé gek ki ak ná zá sá val a gye re kek mo ti vá -
lá sa ér de ké ben. Eh hez egy kép zé sen vet tünk részt, va la mint 
tag jai va gyunk egy szak mai csa pat nak, ahol egy mást se gít -
jük, tá jé koz tat juk. Az is ko lá ban a ki vá lasz tott cso port tal, osz -
tállyal fo gunk dol goz ni egy adott té má ban, s fo lya ma to san
be szá mo lunk az ered mé nye ink rõl. Ab ban bí zunk, hogy a ta -
nu lók kal kö zö sen új dol go kat ta nul ha tunk meg, más faj ta
szem lé le tet sa já tít ha tunk el. 

Ko vács Il di kó tag in téz mény-ve ze tõ

Nem zet kö zi pro jekt a Mó rá ban
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Aho gyan "én" lá tom…
Gon do la tok Fegyvernekrõl, fegyverneki em be rek tõl

A ter mé szet min den év szak ban meg al kot ja a ma ga cso dá -
ját.

Ne kem még is az õsz a ked -
ven cem, mert ilyen szín pom -
pát lát ni gyö nyö rû ség. Egy
fé nyes õszi na pon ke rék pár -
tú rá ra in dul tam, mely nek utol -
só ál lo má sa a Kál vá ria domb
volt. Pi he nés re vágy tam, de
amint a domb kö ze lé be ér -
tem, õszin te cso dá lat tal és
öröm mel néz tem kö rül. A
Domb új „kül sõt” ka pott, ke -
reszt je fel újít va. Rö vid nyo -
mo zás után  ki de rült, hogy az
ön kor mány zat – a köz ség
óha ját fi gye lem be vé ve – hoz -
ta rend be.

KÖSZÖNJÜK !







Gu lyás fesz ti vál Szol no kon
Mint min den év ben, idén is részt vet tünk a14. al ka lom mal
meg ren de zett szol no ki Gu lyás fesz ti vá lon egy szak is ko lai ta -
nu lók ból ál ló kis csa pat tal. 

Ez év ben a csa pa tot 12.
osz tá lyos vég zõs pin cér
ta nu lók al kot ták. A gye re -
kek a ta va lyi év hez ha son -
ló an is mét két kü lön le ges
étel lel ké szül tek a fõ zõ ver -
seny re. Az egyik étel pa -
lóc gu lyás volt, a má sik
pe dig pa ca los bab gu lyás
savanyúkáposztával.
Mind két étel na gyon íz le -
tes re si ke rült, ezt a szak -
mai zsû ri is így

vé le mé nyez te. Vég ered mény ben az ér té ke lés so rán „Arany -
ér mes gu lyás” cím mel il le ték a csa pa tun kat. Az ered mény hir -
de tés alatt egy má sik díj át vé te lé re is hi va ta lo sak vol tak a
szín pad ra a ta nu ló ink. Ez az éven te át adás ra ke rü lõ, a Dam -
ja nich Já nos Mú ze um kép vi se lõi ál tal át adott Szé kely Le ven -
te em lé ké re lét re ho zott díj, me lyet a hagyományörzõ vi se let
és sá tor hely ké pe után kap nak a résztvevõk.

A nap vé gén él mé nyek kel gaz da god va, két em lék lap pal és
egy egye di por ce lán érem mel tér tünk ha za.

Rész ve võ di á kok: Bagi Ale xand ra, Bu dai Eme se, Csõke An -
na má ria, Balla Ro land, Tüs ke vá ri Ger gõ, 

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

-Bacsóné Füleki Gab ri el la-
-szak ok ta tó-

A Mirella Nõi kar több mint egy év ti ze de mû kö dik
Fegyverneken, a nagy köz ség 2011-ben tu do má nyos és kul -
tu rá lis díj jal tün tet te ki.

Tag jai: Buzás Klá ra, Czifra Zsigmondné, Dá vid Má ria,
Huberné Doroszlai Éva, Krupa Lajosné, Nádasné Bohács
Ilo na, Nagy Béláné, Nagy Mihályné, Szabóné Soós Il di kó,
Temesváriné Bozsó Ág nes, Te mes vá ri Dó ra, kar na gya,
Polster Il di kó Má ria. Az ének kar 2012. okt. 6- án, Mart fûn, a
Ze nei Vi lág nap tisz te le té re ren de zett Jász-Nagykun-Szolnok 
Me gyei Fel nõtt Kó ru sok Ta lál ko zó ján vett részt.

  A XXII. Kó rus ta lál ko zót Ko dály Zol tán szü le té sé nek 130. és
Ádám Je nõ ha lá lá nak 30. év for du ló ja tisz te le té re ren dez ték
meg. A Pa lo tás Já nos Vegyeskar fenn ál lá sá nak 150. év for -

du ló ját ün ne pel te. A szín vo na las ün ne pi hang ver se nyen ti -
zen nyolc kó rus vett részt, me lyek a me gye
leg szín vo na la sabb együt te sei. Vajna Ka ta lin, Cso ko nai Vi téz 
Mi hály al ko tói dí jas ze ne pe da gó gus, ze nei szak ér tõ, kar -
nagy, cím ze tes me gyei fõ ta ná csos, a kó ru sok kar na gya i nak
el is me rõ ok le ve let nyújtott át.

A Mirella Nõi kar elõ adá sá ban Liszt Fe renc: Al le lu ja, Vergine
Madre, Bár dos La jos: Hopp ide tisz tán, Csenki Im re: Ma dár -
hí vo ga tó és a Jessy és Jenny ame ri kai mun kás dal csen dült
fel. Az elõ adás ma gas szín vo na la a szak ér tõk és a kö zön ség
szá má ra is nagy tet szést ara tott.

   A hang ver seny után a szer ve zõk va cso rá val ked ves ked tek,
majd kez de tét vet te a ba rá ti est, ahol a kó rus ta gok meg oszt -
hat ták egy más sal a szak mai ész re vé te le i ket és vi dám mû -
sor ral szó ra koz tat ták a részt ve võ ket. Az es tet tán cos
mu lat ság zár ta.

A kó rus rész vé tel ét a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv -
tár tá mo gat ta.

-Polster Il di kó Má ria-

Ze nei Vi lág nap 

Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár prog ram jai

• Ké zi mun ka Ki ál lí tást szer vez a Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár 2012. ok tó ber 17-tõl.

• No vem ber 10. 19.00 Tánc ház 
• No vem ber 17. Dogs Kon cert
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A Fegyverneki Hor gász
Egye sü let Hí rei

Az õszi hor gász ver se nyünk meg ren de zé sé re szep tem ber
16-án ke rült sor az
Alsóréti-Holt-Tisza 2-es sza ka -
szán, amit a hívatal dol go zói na -
gyon szé pen elõ ké szí tet tek.
Hor gá sza ink ké ré sé re, a ta va szi -
hoz ha son ló an, vegyeshalfogó ver -
senyt hir det tünk. 

Szép szám mal ne vez tek be fel nõt -
tek és gye re kek egy aránt. A ket -
tes-hár mas híd tól a nagy kö rûi hí dig 
vé gig ül ték a hor gá sza ink a víz part
fa lu fe lõ li ol da lát. Sok hor gász nak

csa lá di ese mény a hor gász ver seny, öröm mel vesz nek raj ta
részt. Ami ért he tõ is, hi szen ma xi má li san fi gye lem be
vesszük hor gá sza ink igé nye it. Eb ben az év ben  ké ré sük re
sor so lás alap ján tör tént a hely fog la lás és a je len lé võ hor gá -
szok meg sza vaz ták, hogy a jö võ ben is így le gyen. Ne ve zés -
kor min den in du lót a szo ká sos mó don ven dé gel tünk meg. Az
ér té ke lés az or szá gos ver seny sza bály alap ján tör tént. Min -
den ki fo gott hal egy pon tot ért és min den gramm után egy
pont járt.

 A szom ba ti te le pí tés nek kö szön he tõ en sok szép hal akadt a
ho rog ra. A leg ered mé nye sebb ver seny zõ ink az aláb bi ak vol -
tak:

Fel nõtt ka te gó ria:

1. Dió sze gi Já nos 9554  pont

2. Sárándi Zol tán 8837  pont

3. Tú ró Ist ván 6454  pont

4. Pá va Lász ló 5859  pont

5. Ko vács Lász ló 5512  pont

6. Mága Kál mán 5404  pont

Ifi-gye rek ka te gó ria

1. Mol nár Kit ti 7504  pont

2. Má nyi Csa ba 3905 pont

3. Fá tyol Gá bor 3602  pont

4. Tóth Mart ina 2405 pont

5. Pálfi   Ta más 2003 pont

6. Mága Dá ni el 1802  pont

Azok a ver seny zõk, akik több ha lat fog tak az el vi he tõ da rab -
szám nál, a mér le ge lés után kí mé le te sen vissza en ged ték a
víz be. A nyer te se ket hor gász fel sze re lés sel aján dé koz tuk
meg. Szo kás sze rint aján dék cso ma got ka pott még a leg idõ -
sebb és leg fi a ta labb ver seny zõnk is, ez út tal Pál Sán dor és
Má nyi Csa ba. 

 A díj ki osz tás után min den ver seny zõ, kí sé rõ és szer ve zõ jó -
ízû en fo gyasz tot ta el az ebé det, me lyet sza ká csa ink, Kor pás
Sán dor és De me ter Já nos a ver seny alatt nagy oda adás sal
ké szí tet tek el.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok nak a mun ká ját,
akik hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ilyen ma gas szín vo na lú ver -
senyt tud tunk ren dez ni. Kü lön kö szö ne tet mon dok a ver seny
fõ tá mo ga tó já nak Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr nak, aki a pol -
gár mes te ri ke ret bõl já rult hoz zá a hor gász ver seny meg ren -
de zé sé hez. Raj ta kí vül Jancsó Gá bor, ifj. Pál Sán dor, a
Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ, Domán Ist ván tá mo gat ták
prog ra mun kat. Nél kü lük sok kal sze ré nyebb ke re tek kö zött
kel lett vol na hor gász ver senyt le bo nyo lí ta ni. 

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind azok nak, akik az adó juk
1%-át az egye sü le tünk nek aján lot ták fel. A be folyt össze get a 
ren dez vé nye ink szín vo na la sab bá té te lé re hasz nál tuk fel.

Aki tá mo gat ni sze ret ne ben nün ket, a jö võ ben is szí ve sen fo -
gad juk fel aján lá sát.

Fegyverneki Hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge ne vé ben:
 -Tukarcs Istvánné- 

-elnök-

Kivilágos kivirradtig
A fegyverneki
Annaházi Tánc együt -
tes az im már ha gyo -
mánnyá vá ló
kis új szál lá si Kivilágos
Ki vir rad tig fesz ti vá lon
vett részt, ahol a

Szentiványi Reg ru ta bál cí mû ko re og rá fi át mu tat ták be.

A ren dez vény ut cai fel vo nu lás sal in dult, ahol a vi se let be öl tö -
zött tán co sok több hely szí nen ad tak íze lí tõt az ér dek lõ dõk -
nek az ál ta luk is mert tán cok ból.

A fegyverneki csa pat lány tán co sai a leg utób bi si ke res pá lyá -
zat ered mé nye ként már csiz má ban rop hat ták az ut cán, majd
a szín pa don is.

Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni a fegyverneki ön kor -
mány zat nak a tá mo ga tást, il let ve a Nagy kun Tánc együt tes -
nek a meg hí vást.

-Gál Le ven te-

Sze re tet tel vá runk min den kit no vem ber 10-én, szom ba -
ton es te 7 órá tól egy fer ge te ges tánc ház ba, ahol a nagy -
kun sá gi tánc kinccsel is meg is mer ked het nek a
részt ve võk.

Hely szín:  Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Mu zsi kál a Se bes Ze ne kar.
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Tá bo ro zás a Karitásszal
Au gusz tus ban a fegyverneki Karitász Cso port 5 na pos tá bort 
szer ve zett Eger ben. 34 gyer mek in dult út nak 7 fel nõtt kí sé re -
té ben. Pi ros ka né ni, Ka ti ka né ni, Il di kó né ni, Er zsi ke né ni,
Esz ter né ni, Edit né ni és Bá lint.

A leg ki sebb tá bo ro zó 2. osz tá lyos volt, a leg na gyobb nyol ca -
di kos.

A nyár leg me le gebb nap ja it fog tuk ki. Ami kor oda ér tünk, jól
esett meg fü röd ni a tá bor ud va rán fel ál lí tott me den cé ben. El -
sõ es te az eg ri Ba zi li ká ba men tünk mi sé re. Az eg ri Ba zi li ka,
va gyis fõ szé kes egy ház, kí vül rõl és be lül rõl is na gyon szép
volt.

Más nap az éb resz tõ után Czifra Bá lint ve zé nyel te a reg ge li
tor nát. A má so dik na pot a stran don töl töt tük, ahol nem csak
jót fü röd tünk, de né há nyan jól le is ég tünk.

A har ma dik na pon a Szép asszony-völgy be ki rán dul tunk, dél -
után pe dig ve tél ke dõn mér het tük össze tu dá sun kat, ami nem 
is volt na gyon ne héz. Szer da es te a Do bó té ri temp lom ba
men tünk mi sé re.

Csü tör tö kön dél elõtt az eg ri Eszterházy Kár oly Fõ is ko lá ba lá -
to gat tunk el, an nak is a Csil la gá sza ti Mú ze um ré szé be. Itt,
táv csõ vel, még az ut cán já ró au tó kat, já ró ke lõ ket is kö zel rõl
meg tud tuk néz ni. Dél után kis vo nat tal men tünk is mét a Szép -
asszony-völgy be. A vo na to zást min den ki na gyon él vez te.

Csü tör tök es te ha mar le kel lett fe küd nünk, amin egy ki csit
cso dál koz tunk is. De alig hogy el alud tunk, éj sza kai ró ka va dá -
szat ra éb resz tet tek ben nün ket. A sö tét ben zseb lám pá val
kel lett össze gyûj te ni az ud va ron el rej tett „ró ká kat”. Jól szó ra -
koz tunk, min den ki sok ró kát ta lált.

Pén tek volt az utol só nap a tá bor ban, ami kor reg gel min den ki 
össze pa kol ta a bõ rönd jét, ki ta ka rí tot tuk a szo bán kat. Dél
volt, ami kor el in dul tunk Gyön gyös re a Mát ra Mú ze um ba,
ahol sok ér de kes dol got lát tunk. In nen már Fegyvernekre in -
dul tunk. Es te 8 órá ra ér tünk ha za.

Na gyon jó volt ez a tá bor, sok em lé ket gyûj töt tünk, sok ne ve -
ze tes sé get lát hat tunk.

Ne kem nem sok is me rõ söm volt in du lás kor, de a tá bor vé gé -
re min den ki új ba rát sá got kö tött. Ne kem is let tek új ba rá ta im,
akik kel az óta is tar tom a kap cso la tot. Sok fény kép is ké szült,
amit jó lesz té len né ze get ni, és vissza vágy ni a strand ra.

A fegyverneki Karitász cso port 200.000 Ft-tal já rult hoz zá a
tá bo ro zás meg va ló sí tá sá hoz. A szü lõk is se gí tet tek, ki fa gyi -
val, ki ás vány víz zel, hagy má val, to jás sal, cit rom lé vel, te á val,
szörp pel. A fel nõt tek több ször is fi nom sá gok kal lep tek meg
min ket, pl. gofri, lán gos, le csó, bun dás ke nyér.

Na gyon jól érez tem ma gam, jó len ne, ha jö võ re is me het nék,
vagy ha na gyobb le szek, fel nõtt kí sé rõ ként, új ra el men nék a
Karitász tá bor ba.

Kö szön jük a gye re kek ne vé ben, a fegyverneki Ka to li kus
Karitász Cso port ál tal szer ve zett tá bort!

-Ná das Nó ra 8.a-

„Ara nyos” pá lin ka!
A ta va lyi szép si ker után is mét
arany mi nõ sí tést ka pott a
fegyverneki Ba logh Jó zsef pá lin ká -
ja a kis új szál lá si Kivilágos ki vir rad -
tig Fesztiválon.

Ered mé nyé hez gra tu lá lunk, s kí -
ván juk, hogy e ne mes ma gyar italt
még sok-sok csa lá di össze jö ve te -
len, vagy más ün ne pi al kal mak kor
kóstolhassuk!

-Szerk-

Meg hí vó
A Fegyverneki Re for má tus
Egy ház köz ség Pres bi té ri u -
ma tisz te let tel és sze re tet tel
meg hív ja Önt és ked ves
csa lád ját, ba rá ta it a 2012.
no vem ber 4-én 10 órá tól
kez dõ dõ ze nés is ten tisz te -
let re a Fegyverneki Re for -
má tus Temp lom ba, me lyen
ven dé günk lesz Rumy Ba -
lázs, kla ri nét mû vész.

A be lé pés díj ta lan, ado má -
nyo kat el fo ga dunk. 

    Min den kit sze re tet tel vá -
runk!

Fegyverneken a ne mes ügyért
gya log lók!

A „Sé ta Dé vá ra prog ram” ke re té ben ok tó ber 30-án es te
Fegyvernekre ér ke zik egy két ta gú kis csa pat.

S hogy eb ben mi az ér de kes?

Hisz mind ket ten gya log tesz nek meg Dé vá ig egy 440 ki lo mé -
te res tá vot. Ez egy fi gye lem fel hí vó gya log lás, amellyel Koz -
ma Zsolt se gí ti a Dé vai Szent Fe renc ala pít vány mun ká ját.
Azt az ala pít ványt, ame lyet Böjte Csa ba Fe ren ces ren di

szer ze tes in dí tott út já ra és ve -
zet, Er dély ben 67 hely szí nen,
Ma gyar or szá gon 3 hely szí nen
óv, vi gyáz és ne vel több mint
2 000 rá szo ru ló gyer me ket.

Fegy ver nek öröm mel fo gad ja
és egy éj sza ká ra szál lást ad a
ne mes ván do rok nak. 

A gya log lók ok tó ber 31-én reg -
gel in dul nak to vább kö vet ke zõ
ál lo má suk ra, s sze re tet tel in vi -
tál nak min den kit, aki sze ret ne
pár lé pés re, mé ter re ve lük tar -
ta ni, ami kor el hagy ják
Fegyverneket.

-Szerk-
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Sé rel mek a pszi chi át ri án!
Ha úgy ér zi, pszi chi át ri ai ke ze lé se so rán Ön nel szem ben
vissza élést kö vet tek el (jog ta lan be szál lí tás, sze xu á lis zak -
la tás, bán tal ma zás, stb.), ír ja meg pa na szát az aláb bi cím -
re, vagy hív ja az aláb bi te le fon szá mot: 

Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít vány

Cím: 1461 Bu da pest, Pf.: 182.

Te le fon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Min den in for má ci ót bi zal ma san ke ze lünk!"

"Fel hí vás! 

Pszi chi át ri ai sze rek vi sel ke dé si prob lé mák ra?

Ha gyer me ke "ta nu lá si prob lé má ra" vagy "vi sel ke dé si rend -
el le nes ség" mi att pszi chi át ri ai sze re ket szed, és úgy ér zi,
hogy a gyer mek ál la po ta sem mit sem vál to zott vagy
rosszab bo dott emi att, ke res se az Ál lam pol gá ri Bi zott ság az 
Em be ri Jo go kért Ala pít ványt. Az ala pít vány tól in gye nes tá -
jé koz ta tó ki ad vány is kér he tõ a hiperaktivitás té má já ban.

Cím: 1461 Bu da pest, Pf.: 182.

Te le fon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Min den in for má ci ót bi zal ma san ke ze lünk!

-Tár sa dal mi célú hirdetés-

Föld tu laj do no sok, Me zõ gaz da sá gi ter me lõk!
Fegy ver nek kör nyé ki ek!

Fegyverneki szol gál ta tó vál lal ja ter me lõk õszi mû -
trá gya ki jut ta tá sát ve té sek és ta va szi nö vé nyek
szán tás elõt ti ta laj erõ után pót lá sát fo lyé kony
össze tett szusz pen zi ó val!

A szusz pen zió elõ nyei:
- nö vé nyek ál tal könyebben fel ve he tõ ha tó anyag

- könyebb és egyen le te sebb ki jut ta tás

- ke ve sebb vesz te ség

- te nyész idõ szak alat ti tel jes hasz no su lás

- azo nos ered mény ki sebb költ ség gel

Szá mol jon!
N-P-K 15-15-15 szi lárd mû trá gya 130.000.- /to

ha költ ség: 3q/ha dó zis sal 39.000.- /ha + szál lí tás,
ra ko dás és ki jut ta tás

Ez zel szem ben:
40. szusz pen zió (100:100:100): 89.800.-/to

ha  költ ség: 3q/ha dó zis sal 26.940.-/ha 
+ 3.800 ki jut ta tá si díj

Össze sen: 30.740.- /ha + Áfa ki jut ta tás sal együtt

Szusz pen zió kí ná la tunk:
69. szusz pen zió (140:130:50): 103.000.-/to

55. szusz pen zió (70:100:100): 84.000.-/to

40. szusz pen zió (100:100:100Ö: 89.800.-/to

162. szusz pen zió (28:84:140) 71.300.-/to

Õszi szán tá sok alá ne fe led je az alap mût rá gyá zást.
Ve ze ten dõ nö vé nyek igé nyé nek meg fe le lõ alap mû -
trá gya vá laszt ha tó kí ná la tunk ból! Azon na li le for ga -
tást és szán tást is vál la lunk!

Na gyobb te rü le tek ke ze lé sét is válaljuk tá vo lab bi
ter me lõk ré szé re!

Ér dek lõd ni: Junó Fe renc: 06-30/634-01-39

Ak ció
a Hárs fa úti

Koz me ti ká ban!
Szoláriumbérlet és

Zse ton

50%-os
ked vez ménnyel!

Zse ton ár:
150 Ft/3 perc

Vá rok min den kit
sze re tet tel.

Hubainé Hillender
Ma ri ann

06 20 9716 005

Fegyverneken lé võ ta -
nács adó iro da vál lal ja ter -
me lõk és föld tu laj do no sok
ré szé re  nö vény ter mesz -
té si, nö vény vé del mi, ügy -
vi te li, AKG prog ram mal
kap cso la tos szak ta nács -
adá sát, nyil ván tar tás ve -
ze té sét és hi va ta los
kép vi se le tét.

Ér dek lõd ni:

Junó Fe renc

 06-30/634-01-39

Fegyverneken lé võ köny -
ve lõ iro da vál lal ja Kft-k,
Bt-k, egyé ni vál lal ko zá sok, 
õs ter me lõk tel jes kö rû
köny ve lé sét, bér szám fej -
tés ét, adó ha tó ság elõt ti
kép vi se le tét. Ér dek lõd ni: 

Hudu Szil via

 06-30/870-79-57
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A szív
- Na  ked ves Mar git, ugye Mar git nak hív ják?- kér dez te a fõ or -
vos. - Ezt si ke re sen meg ol dot tuk. Nem aka rom meg ijesz te ni,
de így utó lag be val lom, hogy na gyon ke mény dió volt. Egy
ilyen in fark tus nak a túl élé si esé lye 30%. De, a ke ze lést foly -
tat ni kell. Adok egy be uta lót   Ba la ton fü red re, a szív kór ház ba. 
Még 3 hét re ha bi li tá ció szük sé ges. Hol nap után át szál lít juk.

Mar git meg ér tõ en bó lin tott. Gabinak is szól ni kell, hogy
még 3 hét.
A sza na tó ri um ban el he lyez ke dett   egy 2 ágyas szo bá ban,  a
nõ vér pult hoz kö zel.
Kér dé sek, vér vé tel, EKG után, fá rad tan dõlt vé gig az ágyon.
- Nem so ká ra  va cso ra. - gon dol ta.

Az ebéd lõ ben 4-en ül tek az asz tal nál. Egy má sik nõ, és 2
fér fi.
- Ez na gyon sót lan- mond ta , és egy szer re nyúl tak a  só ért a
ve le szem ben  ülõ fér fi vel,  ezen jót ne vet tek.
Más nap, a szo ká sos vizs gá la tok után Mar git le ment a part ra
egy ki csit le ve gõz ni. Az asz tal társ   Já nos, szin tén a pa don pi -
hent.
- Ma ga is sze re ti a vi zet?- kér dez te a fér fi.
- Igen, meg nyug tat.
- In fark tus?
- Hát só fa li. Most pe dig re ha bi li tá ció.

A fér fi hossza san el néz te Mar gi tot. –Szép nõ!- gon dol ta.
Mar git, óha tat la nul össze ha son lí tot ta Gabival. Ga bi ma ga -
sabb, de po ca ko sabb. 25 éve él nek  együtt. Nagy sze re lem
volt. 2 gye rek. 1 fiú, és 1 lány. Ma már mind ket ten  élik a sa ját
éle tü ket.
Ga bi csen des, már-már   szót lan  fér fi. Ilyen volt min dig. In ni
is csak ke ve set ivott. Az ele in te tom bo ló sze re lem   las san el -
csi tult, és he lyé be in kább a meg szo kás  ke rült.
Nem so kat ve sze ked tek. In kább ne vet tek so kat együtt. Ké -
sõbb ez is el csen de sült, és mint a las sú ára dat, úgy folyt az
egész éle tük.
A sze rel met is el fe led te a két kü lön há ló szo ba. Él tek egy más
mel lett.
Já nos el vált fér fi, még min dig na gyon sármos, és igé zõ te kin -
te tû.  Ha ját fe ke té re fes tet te, csak a ha lán té kán ma radt õsz.
Mar gi tot rög tön fel fe dez te. Nem két sé ges, hogy min den  fér fi -
as sá gát lat ba vet ve hó dí ta ni akart.
- Jön sé tál ni?- kér dez te
- Me he tek. -   mond ta Mar git.
- Ma ga na gyon szép nõ tud ja?- kér dez te Já nos
Mar git el pi rult. A ré gen hal lott sza vak, jó les tek ne ki.
- Nem fél ti  ma gát a fér je egye dül el en ged ni?
- Nem- mond ta Mar git, és ne ve tett.
- Na-na!- ne ve tett a fér fi is.
A 3 hét egy re kö ze lebb hoz ta õket egy más hoz. A ke ze lés
után, ke res ték egy más tár sa sá gát. Ne vet tek, do bál ták a ka -
csá kat, és a má so dik hét vé gén fog ták egy más ke zét.
A 3. hét kö ze pén Já nos már kö nyör gött: 
- Hol nap már ha za megy a szo ba tár sam, gye re  át dél után.
- Nem tu dom.

Az al vó tûz Mar git szí vé ben is fel lán golt. Nem volt több egy
röp ke órá nál. Te le fon szá mot cse rél tek, és meg egyez tek,
hogy nem sza kad nak el egy más tól, mi u tán pén te ken le te lik a
3 hét.

Csü tör tö kön reg gel Já nos hi á ba vár ta Mar gi tot az asz tal nál.
Mar git ha za u ta zott. A szo bá ban az asz ta lon, egy pa pí ron egy 
te le fon szám volt. A Já no sé.
A ba la ton fü re di kór ház ban si ke rült 3 hét re meg fi a ta lí ta ni 2
szí vet.

-Siposné Ba log Éva-

 Varázslatos csend ...
Mi kor egye dül lét re vágysz, és csend re.
Lel ked öröm, tán bá nat jár ja át.
Vagy csu pán az ér zel mek, gon do la tok,
Vad, ku sza szá la it bo goz va.
Za jos sá vá lik ez a vad vi lág.
 
Irány a holt Ti sza va rázs la tos csend je.
Lel ket meg nyug ta tó le vél su ho gás.
Szel lõ, nyár fa le vél ziz ze né se.
Esõt vá ró bé ka ze ne bo nák.
 
Gon do la tod mind sza bad dá vá lik.
A tü csök he ge dül rá dal la mot.
Ter mé szet a ma ga szép sé gé vel.
Még a bán kó dó arc ra, szív re is,
gyógy írt ad, csen det, örö met, mo solyt.
 
Mint ha lé lek könnyeb bül ne, tisz tul na.
Friss, oxigéndús, tisz ta le ve gõ.
Sé tál ni a park ban, vagy le ül ni a par ton.
A ter mé szet csend je oly fel eme lõ.
 
Itt el tû nik a gyöt rõ, za jos vi lág.
Mint ha meg állt vol na itt az idõ.
Tá vo labb, egy- két hor gász vert ta nyát.
Csend, a da mil ázik, Õ a ka pást vár ja,
a lel ke az örö möt,s a szebb jö võt ...

-Tom pa Lász ló-

Válogatás az Irodalmi Kör mûveibõl
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Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik sze re tett ha lot tunk

Ballók Mihályné
temetésén részt vet tek, sír já ra vi rá got,
ko szo rút he lyez tek, mély gyá szunk ban

osz toz tak.

Kü lön kö szö ne tün ket fe jez zük ki Dr.
Tóth Sa rol tá nak és Ke le men

Csabánénak lel ki is me re tes mukájáért.

Sze re tõ Csa lád ja

EMLÉKEZÉS

Bor sós Fe renc ha lá lá nak 20. és
Bor sós Ferencné ha lá lá nak

4. év for du ló ján
„Sok szál gyer tya ég, Könny csepp tõl áz nak,

Lel ke tek re oda fenn az an gya lok vi gyáz nak.

Már nin cse nek sza vak, me lye ket sut tog szá tok,

Le haj tott fej jel, né mán em lé ke zünk Rá tok.”

So ha el nem mú ló sze re tet tel Gyer me kei és Csa lád juk

Kö szö ne tet mon dunk mindazoknak , akik

Csé csei And rás
temetésén részt vet tek, sír já ra  vi rá got,

ko szo rút he lyez tek, gyá szunk ban osz toz tak.

„El csi tul egy szív, mely ér tünk do bo gott.

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

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

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

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

Sze re tünk., nem fe le dünk té ged.”

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

El ha lá lo zás ok

Sza bó Lász ló élt 44 évet

Bata Jó zsef élt 63 évet

Ballók Mihálné

Szül: Szé kely Er zsé bet élt 89 évet

Sza ba dos Istvánné

Szül.: Engler Mag dol na élt 83 évet

Kecsõ Andrásné

Szül.: Vágán Bor bá la élt 65 évet

Janicsák Jó zsef élt 62 évet

Gúth Ist ván élt 53 évet

„Mind egy, mi vol tam: 
vol tam az ami,

Egy hang vol tam az Is ten
éne ké ben

És kár lett vol na el nem
hang za ni.”

(Nagy Zol tán)

Éne kel a fá kon künn a dér,

ha min dent el te met a Tél.

Mi nek is üvölt a szél?

Ki halt a vá ros, pár lám pa ég,

a mi ál munk is mú ló kép.

Kis sö tét szo bám ban bent,

sze rel mes ál mok hang ja
cseng.

A rét rõl el su hant a Nyár,

min den ár va lett és si vár.

Csók, sze re lem, álom,
szen ve dély,

el te met te már a csön des éj.

Lel kem bú san õr zi még

a messze vá gyó sze re lem
tü zét,

ér zem még a csó kok ízét,

kar ja id ész le lem még,

jaj, be su hant az ár nyék,

s csó kod al ko nyán üres kis -
szo bám.

Éne kel a fá kon künn a dér,

ha min dent el te met a Tél.

Mi nek is üvölt a szél?

Ki halt a vá ros, pár lám pa ég,

a mi ál munk is mú ló kép.

Mú ló kép

-L Sipos Ka ta lin-
IRODALMI kÖR
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Blága Bog lár ka 2012.08.24. Blága Esz ter, Náhóczki Mi hály Tán csics u.129.

Négyesi Zsóka 2012.09.04. Cseh Ani kó, Négyesi Já nos Vaj da u.34.

Lo vász Sán dor 2012.09.18. Palcsi Zsu zsan na Le hel u.2.

Ko vács Já nos 2012.05.29. Fe hér Pi ros ka, Ko vács Já nos Ki li án u.24.

Hornyák Lu ca 2012.08.05. Si mon Nó ra, Hornyák Ist ván Tu li pán u.6/a

Mikle Jó zsef Kevin 2012.08.08. Tö rök Ani ta, Mikle Jó zsef Ki li án u.26.

Mága Jáz min Vi vi en 2012.08.31. Mága Vi vi en, MÁga Zol tán Gyóni u.2.

Ko vács Han na Jan ka2012.09.22. Tukarcs Györ gyi, Ko vács Já nos Ár pád u.34.

Náhóczki Ni ko let ta 2012.08.23. Alattyányi Bor bá la, Náhóczki Csa ba Mar ti no vics u.4.

Sárándi Nor bert 2012.09.10. Emesz Ani ta, Sárándi Nor bert Bar tók u.5.

Gra tu lá lunk!

Gó lya hír
"Mi kor meg szü le tik egy vár va-várt gyer mek, A élet dol gai új ér tel met nyer nek.

Apa szív, anya szív dob ban meg egy pár ban, Új fénnyel ra gyog nak a vi lág ba hár man."

Ollé Zsom bor

2012.09.10.

Szü lõk

Ollé Or so lya, Ollé Ro land

Hárs fa u.5/c

Tisz telt Ol va só ink!
Gó lya hír ro va tunk ba to vább ra is vár juk az

új szü löt tek fény ké pe it ne ve ik mel lé.
-Szerkesztõség-

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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné dr.  jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Négyesiné Derecskei Edina

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt
ISSN 2060-4203

2012. évi lap zár ta idõ pont jai: páros hónapok elsõ munkanapja

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Fel sza ba du lás út 173. szám alat ti épü le té be 

(volt gyógy szer tár), vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail cím re.
A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: Ronin-Rol Bt. 
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.

Meg je le nik 2.700 pél dány ban, Fegy ver nek Nagy köz ség 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Nagy köz ség
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.

Jó tud ni!
• vo na las te le fon ról kar ca gi Tûz ol tó ság
• mo bil ké szü lék rõl szol no ki Tûz ol tó ság

A kis új szál lá si Tûz ol tó ság az 59-520-620-as te le fon szá -
mon ér he tõ el. 

*****

Tisz telt Ol va sók! A Szer kesz tõ ség szí ve sen vár ja Önök -
tõl a töb bi ol va só val meg osz ta ni kí vánt hu mo ros, po zi -
tív, el gon dol kod ta tó gon do la ta i kat, re cept-, és
barkácsötleteiket, ré gi fo tó i kat. A Gó lya hír ro vat ba az új -
szü löt tek fény ké pe it is vár juk ne ve ik mel lé.

105

Fon to sabb te le fon szám ok
• Men tõk - 104, Rend õr ség - 107, Tûz ol tó ság - 105,

Ál ta lá nos -112
• Pol gár mes te ri Hi va tal 56/556-010 
• Or vo si Ügye let: hét köz nap 1100 óra után 20/388-97-87
• Rendõrörs Fegy ver nek: 56/481-500
• Ha tó sá gi ál lat or vos: Dr. Var ga Mi hály 30/92-50-556 
• Ál lat or vos : Dr. Ta tár Gá bor 30/33-03-745
• Fa lu gaz dász: Rédai Já nos Nor bert 70/43-64-517
• Ag rár ka ma ra: Mol nár Er zsé bet 30/33-22-639

Sze mét szál lí tás
Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy a hét kö zi mun ka szü ne ti
na pok mi att, a sze mét szál lí tá si na pok az aláb bi ak szerint
módosulnak  
• I. sze mét szál lí tá si kör zet bõl 2012. ok tó ber 23. kedd (Nem -
ze ti ün nep) he lyett, 2012. ok tó ber 24. nap ján szer dán tör -
té nik  a ki he lye zett hul la dék el szál lí tá sa.

• III. sze mét szál lí tá si kör zet bõl 2012. no vem ber 01. csü tör -
tök (Min den szen tek) he lyett, 2012.  no vem ber 2. nap ján
pén te ken tör té nik a ki he lye zett hul la dék el szál lí tá sa.

A fen ti na po kon, a sze mét szál lí tás két kör zet ben tör té nik,
ezért az egész nap ra el hú zód hat. Az elõ zõ ek mi att kér jük a
la ko sok tü rel mét és meg ér té sét.

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


