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Mint bi zo nyá ra is mert, a Kép vi se lõ -
tes tü let 2005. már ci us 1-tõl a Hír mon -
dó szer kesz té sét új mó don kí ván ja
megoldani. 

A Kép vi se lõ tes tü let kö szö ne te mel -
lett, a Hír mon dó nyil vá nos sá gát is
igény be vé ve, nagy tisz te let tel meg -
kö szö nöm a la ko sok ne vé ben is 
Ba logh Jó zsef fõ szer kesz tõ nek,
Szatlóczki Edit, Krupa Lajosné szer -
kesz tõk nek és Bár di Lász ló tör de lõ
szer kesz tõ nek hat éves mun ká ját,
akik igen lel ke sen és nagy hoz zá ér -

tés sel ad tak új for mát a Fegyverneki
Hír mon dó nak. 

Az idõ vál to zá sa, a la kos ság tá jé koz -
ta tá sá ban az újabb, kor sze rûbb mód -
sze rek, az elekt ro ni kus mé dia,
(Fegy ver nek hon lap ja: 
www.fegy ver nek.hu), a „TISZtA hír”
rek lám új ság meg je le né se mi att más
ala pok ra kel lett he lyez nünk a Hír mon -
dó szer kesz té sét. A jö võ ben ez a fel -
adat a Pol gár mes te ri Hi va ta lon be lül
lesz meg old va, né mi képp vál toz ni fog 
a lap jel le ge. A hi va ta los köz le mé -

nyek mel lett ke ve sebb ak tu á lis té ma
lesz és több kró ni ka jel le gû cikk je le -
nik meg. A kö zü le ti és la kos sá gi hir -
de té sek to vább ra is he lyet kapnak. 

Ez a vál tás nem érin ti a bi zott ság ál tal
ki ala kí tott meg je le né si me to di kát.
Még egy szer meg kö szön ve a szer -
kesz tõk mun ká ját, ajánl juk a la kos ság 
fi gyel mé be, hogy to vább ra is for gas -
sák a Hírmondót. 

Huber Ferenc
-polgármester-

Köszönet a volt Szerkesztõ Bizottságnak

Csepûrágók Fegyverneken
A Weöres Sán dor Or szá gos
Gyer mek szín ját szó Ta lál ko -
zó Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei be mu ta tó ját ti zen ne -
gye dik al ka lom mal ren dez -
ték meg, eb bõl az utol só tíz
ese mény nek Fegy ver nek
adott ott hont.
A több, mint 500 gyer mek 19
elõ adást mu ta tott be a zsû ri -
nek és egy más nak. Öröm -
mel ta pasz tal tam, hogy
vég re he lyi gyermekeket is
le he tett lát ni a né zõ té ren,
akik szü le ik kel ér dek lõd ve
figyelték az elõadásokat.

foly ta tás a 13. oldalon

Ta vasz 2005
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la a Mû ve -
lõ dé si Ház és Könyv tár ral együtt 16 éve ha gyo mány õr -
zõ mû sor ral ün nep li már ci us 15-ét. A sze rep lõk és a

fel ké szí tõ ne ve lõk
egész tan éven át
ki tar tó munkával
készültek az ese-
ményre. 
Amb rus Dé nes
Igaz ga tó Úr ün ne -
pi sza vai után a
fel sõ ta go za tos
iro dal mi szak kör
em lé ke zett a sors -
for má ló ün nep re
Pe tõ fi alak já nak
felidézésével.

foly ta tás a 10. oldalon

Édes anyám nak 

Ha csak egy vi rág vol na, 

én azt is meg ke res ném. 

Ha csak egy csil lag gyúl na, 

fé nyét ide ve zet ném. 

Ha csak egy ma dár szól na, 

meg ta nul nék hang ján. 

Ami csak szép s jó vol na, 

édes anyám nak ad nám.

-Létay Lajos-

fotó: Kriston Edit

Anyáknapi köszöntõ



2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2005. április 20.

A Kép vi se lõ tes tü let feb ru á ri és már ci u si ülé se i rõl az
aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a Tisz telt La ko so kat!

Feb ru ár 24-i ülé sen:
• A tes tü let mó do sí tot ta a 2004. évi, majd jó vá hagy ta a

2005. évi költ ség ve tést. 
• Kö te le zett sé get vál lalt te le pü lés köz pont re ha bi li tá -

ció, busz for du ló, ál lat át ve võ át ala kí tás, a Holt-Ti szán 
ví zi út biz to sí tá sá nak ter ve zé sé re, va la mint a Víz mû -
nél hang frek ven ci ás kút ve zér lés és erõs ára mú vil la -
mos át ala kí tás költ sé gé re.

• A Gyer mek élel me zé si Kony ha esz köz be szer zé sé -
hez és üveg por tál cse ré jé hez a pá lyá za ton nyert
összeg ki egé szí té se ér de ké ben 11.522.000.- Ft be -
ru há zá si hi tel fel vé telt ha gyott jó vá.

• Meg ha tá roz ta a tan kö te le sek be íra tá sá nak idõ pont -
ját, ami 2005. áp ri lis 4-tõl áp ri lis 29-ig tart. 

• A Remondis Kétpó Hul la dék gaz dál ko dá si Kft. Tár sa -
sá gi szer zõ dés mó do sí tá sát el fo gad ta. 

• Mó do sí tot ta a kö vet ke zõ ön kor mány za ti ren de le te -
ket:
-Folyékony hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de let (A 
mó do sí tás nem érin ti a la ko so kat.)
-Vállalkozások tá mo ga tá sá ról szó ló ren de le tet a tes -
tü let úgy mó do sí tot ta, hogy  a vál lal ko zá sok tá mo ga -
tá sá ra 21 mil lió Ft-os el kü lö ní tett ala pot ké pez az
ön kor mány zat, és éven te az alap ból vissza té rü lõ
rész hasz nál ha tó fel, mely nek össze gét a min den ko ri 
éves költ ség ve tés tar tal maz za.
-La kás cé lú tá mo ga tá sok ról szó ló ren de let: Egy re
több olyan eset van, ami kor a tá mo ga tást igény be ve -
võ fi a tal há za sok még a köl csön vissza fi ze té sét meg -
elõ zõ en fel bont ják há zas sá gu kat. Er re az eset re
ed dig nem volt sza bá lyoz va a vissza fi ze tés mód ja,
ezért a mó do sí tás ér tel mé ben an nak a fél nek kell a fi -
ze tést tel je sí te ni, aki nek a ne vé re ke rül az in gat lan.
2006-tól a la kás cé lú tá mo ga tás ra 19.000.000.- Ft-os
ala pot je lölt meg a tes tü let, éven te a vissza té rü lõ rész 
hasz nál ha tó fel.
-A Kép vi se lõ tes tü let Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tá ban a Hír mon dó szer kesz té sé vel kap cso la -
tos sza bályt és a Pol gár mes te ri Hi va tal Ügy rend jét
mó do sí tot ta. 
-Te le pü lé si szi lárd hul la dék gaz dál ko dá si ren de let 
(A mó do sí tás a kö zü le te ket érin ti). 
-A la ká sok bér le té re, va la mint el ide ge ní té sé re szó ló
ren de let mó do sí tás az ön kor mány za ti la ká sok ra vo -
nat ko zik.

Már ci us 31-i ülé sen:
• A Fegyverneki Rendõrörs mun ká já ról ké szült rend õr -

sé gi be szá mo lót fo gad ta el a tes tü let.
• A Pol gár mes te ri Hi va tal el len õr zé si te vé keny sé gé rõl

ké szült tá jé koz ta tót tár gyal ta. 
• El fo gad ta a te le pü lés „Szo ci á lis szol gál ta tás-ter ve zé -

si kon cep ció”-ját.
• A Hír mon dó fõ szer kesz tõ jé nek Szil vás No é mit, a

Pol gár mes te ri Hi va tal dol go zó ját je löl te ki a tes tü let.
• A Me gyei Vö rös ke reszt ré szé re 30.000- Ft. tá mo ga -

tást sza va zott meg az „Egész sé gi leg ká ro so dott
gyer me kek tá bo ra Be rek für dõn” prog ram se gí té se
ér de ké ben. Eb ben a tá bor ban fegyverneki gyer me -
kek is részt vesz nek. 

• A Pol gár mes te ri Hi va talnak 1 db 9 sze mé lyes mik ro -
busz köz be szer zés sel tör té nõ vá sár lá sát hagy ta jó -
vá.

• Az aláb bi pá lyá za tok be adá sá ról dön tött a tes tü let:
-a sza lag há zak (Fel sza ba du lás u. 130.) mö göt ti út
épí té se,
-a Dó zsa György út Liszt Fe renc és Bu dai Nagy An tal 
utak kö zöt ti sza ka szá nak meg épí té se,
-az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la tan -
kony há já nak szo ci á lis blok kal va ló bõ ví té se,
-az Új te le pi Óvo da bõ ví té se,
-a szenny víz tisz tí tó te lep fej lesz té se (3 pá lyá zat).

• A kétpói hul la dék le ra kó te lep üzem be he lye zé sé vel
egyi de jû leg meg kell ol da ni a te le pü lé sen az épí té si,
bon tá si hul la dék le ra ká sát, ezért ilyen hul la dék le ra kó 
te lep és kom posz tá ló te lep ter ve zé sé rõl dön tött a tes -
tü let.

• A szapárfalui hul la dék le ra kó rész le ges kör nye zet vé -
del mi fe lül vizs gá lat ára 1.125.000.- Ft-ot ha gyott jó vá.

• Ná das és er dõ te rü let vá sár lá sá ra tett elõ ter jesz tést
el fo gad ta.

• Jó vá hagy ta a 0141/33 hrsz. gyep és a 0141/34 hrsz.
út cse ré jét a Krupatechnika Kft. tu laj do ná ban lé võ
0144/9 hrsz. út ra. A cse ré re bir tok vi szony ren de zé -
sé re, va la mint a tu laj do no sok nak a Kasztell ma jor
köz út ról tör té nõ be já rá sa cél já ból van szük ség. 

• A Fel sza ba du lás út. 208. sz. alat ti la kó ház tu laj do no -
sai az épü let fel újí tá sá hoz az ön kor mány zat hoz zá já -
ru lá sát kér ték, mi vel az a 20/2004.(V.28.) ren de let tel
he lyi épí té sze ti örök ség alá van he lyez ve, és  a ren -
de let ér tel mé ben a la kó ház fel újí tá sá hoz az ön kor -
mány zat az ere de ti ál la pot meg tar tá sá ból ere dõ
több let költ sé gek hez hoz zá já rul hat. A tu laj do no sok
ké ré se alap ján a tes tü let 300.000- Ft. ön kor mány za ti
tá mo ga tás ról dön tött. 

A kép vi se lõ tes tü let már ci us 3-án a Szapárfalui Klub -
könyv tár ban, 10-én a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban, 
17-én a Mû ve lõ dé si Ház ban tar tott  köz meg hall ga tást.

Önkormányzati rendeletek:

• 3/2005.(III.1.) önk.rend. Az ön kor mány zat 2004. évi
költ ség ve tés ének 8. sz. mó do sí tá sá ról.

• 4/2005.(III.1.) önk.rend. Az ön kor mány zat 2005. évi
költ ség ve té sé rõl.

• 5/2005.(III.1.) önk.rend. A fo lyé kony hul la dék gaz -
dál ko dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.

• 6/2005.(III.1.) önk.rend. A vál lal ko zá sok tá mo ga tá -
sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.

• 7/2005.(III.1.) önk.rend. A la kás cé lú tá mo ga tá sok ról 
szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.

• 8/2005.(III.1.) önk.rend. A Kép vi se lõ tes tü let Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sá ról.

• 9/2005.(III.1.) önk.rend. A te le pü lé si szi lárd hul la dék 
gaz dál ko dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.

• 10/2005.(III.1.) önk.rend. A la ká sok bér le té re, va la -
mint el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok -
ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.

• 11/2005.(IV.1.) önk.rend. Az ön kor mány zat 2005.
évi költ ség ve tés ének mó do sí tá sa. 

Buzás Istvánné
-jegyzõ-      

A Képviselõtestület hírei



A 2005. évi költ ség ve té sünk a ko ráb bi évek nél ne he -
zeb ben szü le tett meg. En nek egyik oka volt, hogy az 
Or szág gyû lés az ere de ti leg elõ ter jesz tett költ ség ve tést
az év utol só hó nap ja i ban je len tõ sen mó do sí tot ta, így
csak a vég le ges költ ség ve tés is me re té ben, ja nu ár el sõ
nap ja i ban tud tuk meg kez de ni a ter ve zést. A feb ru ár vé -
gén el fo ga dott költ ség ve té sünk saj nos nem nyúj tott kel -
lõ fe de ze tet a ko ráb bi kö te le zett ség vál la lá sa ink ra, a
hosszú évek alatt ki ala kult mû kö dé si szint hez sem a
meg emelt sa ját be vé tel, sem a meg emelt köz pon ti for -
rás nem biz to sí tott fe de ze tet. Ezért több olyan in téz ke -
dést kel lett ten ni, ami a ki adá sa in kat csök ken ti. Az
in téz mé nyek nél és a Pol gár mes te ri Hi va tal nál össze sen 
4 fõ lét szám csök ken tés rõl dön tött a tes tü let, és több -
ko ráb ban vál lalt - fel adat ra nem biz to sí tott to váb bi
össze get, ha nem alap sze rû mû köd te té sé rõl dön tött.
Ilyen az el sõ la kás hoz ju tók tá mo ga tá sa, a vál lal ko zók
tá mo ga tá sa. Meg szûnt a Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge;
több támogatás (civil szervezetek, közmûvelõdési alap,
sportkör) az elõzõ évi szinten lett jóváhagyva; nem volt
képviselõi tiszteletdíj eme lés. 

A mel lé kelt táb lá zat ban (4. ol dal) mu tat juk be az ön kor -
mány zat 2005. évi ter ve zett költ ség ve tés ét, a mû kö dé si
és fej lesz té si for rá so kat, ki adá so kat, azo kat a te vé keny -
sé ge ket aho vá mû kö dé si hi telt szük sé ges fel ven nünk, a
he lyi adók fel hasz ná lá sát (6-7. osz lop). Ele get té ve ez -
zel a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló
26/1994.(XII.24.) sz. ön kor mány za ti ren de let 11. §-ában 
ír tak nak: „Az e ren de let alap ján be folyt kom mu ná lis adó -
be vé te lek rõl az ön kor mány zat a köz ség la kos sá gát
éven te egy al ka lom mal tá jé koz tat ja a he lyi saj tó út ján.”

A táb lá zat ból az is jól lát ha tó, hogy mely te vé keny sé gek
azok, me lye ket a sza ba don fel hasz nál ha tó köz pon ti tá -
mo ga tás sal ki kell egé szí te ni, hogy a mû kö dés a je len le -
gi szin ten ma rad has son. (4. osz lop)
A rész ben önál ló in téz mé nyek kö zül je len tõs ki egé szí -
tés re szorul:
- a Víz mû, el sõ sor ban a szenny víz te lep mû köd te té se
miatt, 
- az Or vo si Ren de lõ, ahol na gyon ala csony a köz pon ti 
tá mo ga tás és a minilabor (er re nincs köz pon ti for rás).
Az ön kor mány zat a for rás ki egé szí tést rész ben azért
kény te len vál lal ni, mi vel a la ko sok je len tõs ré sze a je len -
le gi árak nál na gyobb össze get na gyon ne he zen tud na
fi zet ni, il let ve az Or vo si Ren de lõ nél olyan plussz szol -
gál ta tást vál lal, mellyel az el lá tás színvonala javul, pl.
minilabor. 

Az 1 mil li árd 368 millió Ft mû kö dé si ki adá sunk mel lett a
2005. évi költ ség ve tés 305 mil lió Ft fej lesz té si ki adást

tar tal maz an nak el le né re, hogy a vár ha tó fej lesz té se ink
2005-ben 100-150 mil lió Ft kö zött lesz nek. 

A 2005. év re ter ve zett fej lesz té sek a pá lyá za ti rend szer
mi att több év re is ki hat nak, ilyen pl. kom posz tá ló te lep
ter ve. Ezért, ha 2007-ben fej lesz te ni sze ret nénk, már
most tervezni kell.

A je len le gi for rás el osz tás mel lett azon ban szük sé ges,
hogy azo kat a fej lesz té se ket sze re pel tes sük a költ ség -
ve tés ben, me lyek re pá lyáz ni sze ret nénk, és a pá lyá za -
tok el bí rá lá sa után de rül ki, hogy egy-egy fel adat ra
nyer tünk-e köz pon ti for rást. 

2005-ben vár ha tó fej lesz té sek kö zül ki fi ze tés re ke rült a
2004-ben ki vi te le zett Gor kij út II. üte me 5.037.000.- Ft
összeg ben, meg va ló sul a Gyer mek élel me zé si Kony ha
esz köz fej lesz té se, az ét te rem üveg por tál cse ré je
22.382.000.- Ft összeg ben. Ter vez zük a mik ro busz cse -
ré jét kb. 8.000.000.- Ft ér ték ben, va la mint a Kép vi se lõ -
tes tü let 4.000.000.- Ft-ot ha gyott jó vá kom posz tá ló-,
il let ve szi lárd hul la dék gyûj tõ te lep ter ve zé sé re a volt ál -
la mi gaz da ság gyü möl csö se te rü le tén (volt pá lin ka fõ zõ).

1.125.000.- Ft-ba ke rül a szapárfalui sze mét te lep kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ta és eset le ges re kul ti vá ci ós 
terv készítése. 

Mind ezek mel lett fo lya mat ban van a kétpói hul la dék te -
lep épí té se, mely bõl vár ha tó an te le pü lé sün ket 130 mil lió 
Ft  va gyon rész il le ti meg, va la mint út- (Dó zsa Gy. út, Fel -
sza ba du lás út 130. sz. la ká sok mö gött) és jár da épí té se -
ket  ter ve zünk, va la mint az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la
és Szak is ko la tan kony ha és az Új te le pi Óvo da épü let
bõ ví té sét, fej lesz té sét.
Fej lesz tés nek szá mít a te le pü lé sen a  hul la dék gyûj tõ
szi ge tek ki ala kí tá sa, va la mint a köz te re ken és  az
üzletek elõtt a szá raz elem gyûj tõ edé nyek elhelyezése. 

Össze gez ve: Az ön kor mány zat 2005. évi mû kö dé sét a
be vé te lek a ko ráb bi évek nél kis sé ala cso nyabb szin ten,
de biz to sí ta ni tud ják. A fej lesz té sek re is az elõ zõ év hez
ha son ló for rás áll ren del ke zés re. 
Ter mé sze te sen mind ezek csak ak kor va ló sul hat nak
meg, ha a táb lá zat ban sze rep lõ va la mennyi te vé keny -
sé get a jö võ ben is vál lal juk, hogy meg fe le lõ sa ját be vé -
tel hez és eh hez kö tõ dõ központi forráshoz jussunk.
Re mél jük, hogy 2006-ra sem kell a több éve vál to zat lan
össze gû – 4.000.- Ft – kom mu ná lis adót je len tõ sen
meg emel ni. 

Huber Fe renc
-polgármester-

Az önkormányzat 2005. évi költségvetése

• A J-N-Sz Me gyei ÁNTSZ Fegy ver nek Nagy köz ség
köz igaz ga tá si te rü le té re 2005. áp ri lis 05-tõl 2005. áp -
ri lis 26-ig, a ró kák ve szett ség el le ni im mu ni zá lá sa mi -
att eb zár la tot és le gel te té si ti lal mat ren delt el.
A zár lat ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a 41/1997.
(V.28.) FM ren de let tel ki adott Ál lat egész ség ügyi Sza -
bály zat 425.§-a, va la mint a 117.§.(2.)c pont ja tar tal -
maz za.

• A Par ti Rá dió 2005. feb ru ár 1-tõl Fegyverneken is fog -
ha tó adó vá vált. A 89,2 Mhz-en hall gat ha tó adást ed -
dig csak az Abádszalókon és kör nyé kén élõk,
nya ra lók él vez het ték, most már va ló ban a Ti sza-tó
Rá di ó já vá vált.

• Fegy ver nek Ön kor mány zat  köz hasz nú, köz cé lú
dol go zói egy hó na pon ke resz tül gyûj töt ték a sze me tet
te le pü lé sünk rõl. 

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Hírek röviden
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I. Gondozási központ 18 087 71 34 296 1 042 670 54 166 0 54 166

II. Napközi otthonos óvoda 7 120 511 68 850 53 386 129 867 3 200 19 200 1 600 24 000 153 867

III. Orczy Anna Ált. Isk. és Szakisk. 9 062 -1 165 148 205 36 040 4 218 196 360 1 632 87 640 2 122 91 394 287 754

IV. Móra Ferenc Ált. Iskola 4 684 947 111 712 24 116 3 570 145 029 2 362 3 000 5 362 150 391
V. Mûvelõdési Ház 6 270 75 9 017 16 134 31 31 527 0 31 527

I-V. intézmény összesen: 45 223 439 372 080 130 718 8 489 0 0 556 949 4 832 109 202 6 722 120 756 677 705

07. Igazgatás 32 541 15 472 23 202 46 772 2 080 31 461 65 888 217 416 1 200 2 250 3 450 220 866

01 Parkgondozás 61 11 542 4 255 15 858 888 58 946 16 804

02 Növénytermesztés 33 894 9 042 -5 448 37 488 3 228 12 910 16 138 53 626

03 Mezõõri tevékenység 5 600 867 6 467 0 6 467

04 Közutak létesítése, felújítása 0 82 019 21 822 103 841 103 841

05 Közutak üzemeltetése 8 816 8 816 0 8 816

06 Ingatlan hasznosítás 13 903 -5 532 8 371 7 750 7 750 16 121

08 Vízkárelhárítás 0 0 0

09 Piac, vásár 2 144 -1 837 307 0 307

10 Közhasznú foglalkoztatás 5 120 254 5 374 0 5 374

11 Vízhálózat bõvítés 480 -480 0 0 0

12 Gázhálózat bõvítés 2 500 -2 500 0 0 0

13 Takarítók 2 617 2 617 0 2 617

14 Köztemetõ 2 216 968 3 184 0 3 184

15 Közvilágítás 13 794 2 082 15 876 0 15 876

19 Rendszeres segély 173 919 -3 841 170 078 0 170 078

20 Eseti pénzbeni segély 0 0 0

21 Településtisztaság - szennyvíz 1 734 -697 1 037 697 4 480 6 310 11 487 12 524

22 Települési hulladék kezelés 14 453 3 122 17 575 2 625 2 625 20 200

23 Máshová nem sorolt sport tev. 1 609 8 485 10 094 0 10 094

24 Temetkezési szolgáltatás 8 049 -755 7 294 0 7 294

25 Máshová nem sorolt szolgáltatás 18 338 393 18 731 1 000 11 500 12 500 31 231
26 Máshová nem sorolt (húsértékesítés) 19 440 -295 19 145 0 19 145

Szakfeladatok összesen: 117 212 0 187 070 22 610 19 762 23 043 -21 385 348 312 12 675 87 387 55 225 155 287 503 599

A; Gyermekélelmezési konyha 129 078 7 038 136 116 1 860 9 000 11 522 22 382 158 498

B; Vízmû 67 864 1 120 1 995 2 419 3 758 77 156 362 2 832 3 194 80 350
C; Orvosi rendelõ 3 584 333 20 820 7 109 31 846 0 31 846

Részben önálló int. összesen: 200 526 8 491 1 995 0 23 239 10 867 0 245 118 2 222 9 000 14 354 25 576 270 694

Önkorm. összesen: 395 502 24 402 584 347 200 100 53 570 65 371 44 503 1 367 795 19 729 206 789 78 551 305 069 1 672 864

Mûködési források Fej lesztési források

Megnevezés

Az Önkormányzat 2005. évi kiadásai és forrásai ezer Ft-ban  "Az önkormányzat 2005. évi költségvetése" címû cikkhez
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2005. április 20. Fegyverneki Hírmondó 5. oldal

Ismét belvíz
1998. óta min den év ben, így 2005. el sõ hó nap ja -
i ban is a bel víz el len kel lett vé de kez nünk. Sze -
ren csé re a bel te rü le ten ez a ve szély nem
fe nye ge tett, csak a kül te rü le ten oko zott prob lé -
mát. Kö zel 100 hek tár te rü le ten vár ha tó, hogy a
ve té sek ki pusz tul nak. 

Fegyverneken mind a bel te rü le ten, mind a kül te -
rü le ten a bel víz vé de ke zés az ön kor mány zat fel -
ada ta. Ezért feb ru ár 28-án I. fo ko za tú, majd
már ci us 25-én II. f. bel víz vé del mi ké szült sé get
kel lett el ren del ni. II. fok el ren de lé sé re azért volt
szük ség, mert a szi vattyú kat eb ben az eset ben
(a víz szint mi att) üzem be kell he lyez ni. 

A bel víz vé de ke zés el ren de lé se után a bel víz -
csa tor nák ba csak en ge déllyel le het vi zet en ged -
ni. Ezt saj nos so kan nem ve szik fi gye lem be,
nem gon dol ják vé gig a víz út ját, nem ve szik fi -
gye lem be a Holt-Ti sza be fo ga dó ké pes ség ét.
Eb ben az év ben az élõ Ti sza a ko ráb bi ak nál ké -
sõbb áradt, és si ke rült a Holt-Ti sza víz szint jét je -
len tõ sen csök ken te ni, de a nagy mennyi sé gû víz
mi att már ci us kö ze pén a vi zet to vább nem en -
ged het tük az élõ Ti szá ba a Holt-Ti sza víz szint jé -
nek emel ke dé se mi att. Hogy ne duz zassza
vissza a Büdöséri csa tor ná ba, már ci us 25. után
el kel lett in dí ta ni a víz szi vattyú zá sát. A szi -
vattyúk az elõ zõ év hez ha son ló an 3 hó na pig
üze mel nek, ez zel le he tõ vé vá lik, hogy a
Büdöséri csa tor na mel let ti te rü le tek rõl a ta laj víz
szint jét je len tõ sen csök ken te ni tud juk. Ez tör tént
2004. ele jén is, en nek kö szön he tõ, hogy a 2005.
évi bel víz nem oko zott ek ko ra ká ro kat. A
Büdöséri csa tor na szint jé ben a te le pü lés bel te -
rü le té rõl je len tõ sen, a kül te rü let rõl kb. 50 cm-rel
tud juk csök ken te ni a bel víz szint jét az el kö vet ke -
zõ hó na pok ban. 

Még egy szer fel hív juk a la ko sok fi gyel mét ar ra,
hogy min den kép pen je lez zék, amennyi ben az
ön kor mány za ti ke ze lé sû bel víz csa tor ná ba sze -
ret né nek vi zet en ged ni.

Huber Ferenc
-polgármester-

Tájékoztatás a
közmeghallgatásokról

A szo ká sok nak meg fe le lõ en ön kor mány za tunk 2005-ben is há -
rom te le pü lés ré szen tar tott köz meg hall ga tást. Témája:
• Tá jé koz ta tó a 2005. évi költ ség ve tés rõl (er rõl a

Hír mon dó ban kü lön rész le te sen beszámolunk)
• Szi lárd hul la dék gyûj tés, szál lí tás vár ha tó vál to zá sa i ról,

mely an nak kö vet kez mé nye, hogy jú li us 1-tõl a ház tar tá si
hul la dé kot Kétpóra kell szállítani.

• Szenny víz há ló zat épí tés.

A te le pü lé si szi lárd hul la dék szál lí tás nál jú li us 1-tõl az ön kor -
mány za tunk rész vé te lé vel mû kö dõ kon zor ci um ál tal meg épí -
tett kétpói hul la dék gyûj tõ te lep re kell szál lí ta nunk a ház tar tá si
hul la dé kot, mely érin ti a hul la dék szál lí tás dí ját, il let ve meg kell
ol da nunk az épí té si és me zõ gaz da sá gi hul la dék el he lye zé sét. 

A szenny víz há ló zat épí tés bo nyo lult sá ga mi att a la ko so kat
több íz ben is meg fog juk ke res ni. El sõ al ka lom mal ut ca kö zös -
sé gen ként sze ret nénk rész le tes tá jé koz ta tást ad ni a tár su lás
szer ve zé sé rõl és az elõtakarékosság mód já ról. 

Saj nos a köz meg hall ga tás csak a szapárfalui te le pü lés ré szen
tu dott ér dem ben le zaj la ni. A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban
és a Mû ve lõ dé si Ház ban szá munk ra ért he tet len okok mi att
szán dé ko san olyan té má kat ve tet tek fel, me lyek mi att a há rom
tá jé koz ta tó val a részt ve võk nem tud tak fog lal koz ni. E he lyett a
már ré szük rõl meg szo kott kri ti ká kat kel lett a la ko sok nak hall -
gat ni az ön kor mány zat rossz mû kö dé sé rõl, fej lesz té sek el ma -
ra dá sá ról, a pol gár mes ter és a köz tiszt vi se lõk vissza élé se i rõl,
több eset ben az zal a meg jegy zés sel, hogy ha nem igaz, ak kor
az il le té kes tõl el né zést ké rek, mond ta a hoz zá szó ló. Ez an nál
is szo mo rúbb, mi vel mind ezt egy olyan sze mély su gal la tá ra, il -
let ve sze mé lyes rész vé te lé vel tör tént, aki fo lya ma to san szá -
mon ké ri a köz pénz fel hasz ná lá sát a fegyverneki
ön kor mány zat tól, két ség be von ja a la ko sok ál tal vá lasz tott ön -
kor mány zat le gi ti mi tá sát. Két ség be von ja a la kos ság köz vet len 
pénz ügyi hoz zá já ru lá sá val is el ért  ered mé nye ket, rossz köz -
han gu la tot kelt ve. Ez zel fo lya ma to san sért ve a vá lasz tó pol gá -
ro kat, il let ve az ön kor mány zat al kal ma zot ta it, az ön kor-
mányzatnál el len õr zést vég zõ Ál la mi Szám ve võ szék, Köz igaz -
ga tá si Hi va tal dol go zó it, a könyv vizs gá lót. Mind ezt olyan va la ki
te szi, aki nem fegyverneki la kos és köz tu dot tan úgy vé gez vál -
lal ko zá si te vé keny sé get, hogy sem vál lal ko zói en ge déllyel nem 
ren del ke zik, sem he lyi adót nem fi zet.

Huber Fe renc
-pol gár mes ter-

A 2004. évvégi csa pa dé kos idõ já -
rás, az egy re kés le ke dõ tél sej tet -
te, hogy je len tõs hó esés re
szá mít ha tunk 2005. el sõ hó nap ja -
i ban. A hó meg is ér ke zett feb ru -
ár-már ci us ban, szerencsére hó-
fú vás nél kül. Így a ko ráb bi évek nél 
ki sebb költ ség gel tud tuk útjainkat
karbantartani.

Az ön kor mány zat nak kö te les sé ge 
a köz uta kon a köz le ke dés felté-
te le i nek biz to sí tá sa, a la ko sok nak
pe dig az in gat la nok elõt ti jár dák
tisz tí tá sa. 
Töb bek nek gon dot oko zott, hogy
az utak ról a ha vat a hótolást vég -
zõ jár mû vek a már meg tisz tí tott

be já ró ra hord ták. Ez saj nos el ke -
rül he tet len, eb ben kér jük a la ko -
sok meg ér té sét. A te le pü lé sen
lé võ több mint 2800 por ta elõtt 3-4
óra alatt nem tud juk meg ol da ni,
hogy a már meg tisz tí tott bejárókra
ne kerüljön vissza a hó. 
Az ön kor mány zat nak ilyen kö rül -
mé nyek kö zött is biz to sí ta ni kell,
hogy a men tõk, tûz ol tók, a mun ká -
ba já rók köz le ked ni tudjanak. 

Egyút tal meg kö szön jük mind azok
mun ká ját, akik a köz te rü le ten a
jár dá kat idõ ben meg tisz tí tot ták, és 
sok eset ben nem néz ték, hogy hol
van a por tá juk ha tá ra.

Huber Ferenc
-polgármester-

Megbírkóztunk a hóval
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Pályázati kiírás Közmûvelõdési 
Alapra

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 a 2005. évi Köz mû ve lõ dé si Alap ra pá lyá za tot hir det az aláb bi -
ak sze rint:

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 tur 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.(VI.24.) 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 lebonyolítónak kell az esz -
közt nyil ván tar tás ba ven ni és ren del te tés sze rû hasz ná la tát biztosítani.

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. 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 pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be ad ni:

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 u. 171. 

Be adás ha tár ide je: 2005. má jus 30.
El bí rá lás ha tár ide je: be adá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a pá lyá zók írás be li ér te sí tést kap nak. 

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 utalható 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 1-2. 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. 

-Oktatási, Közmûv. Ifj. és Sport Bizottság-

Pályázat Civil
Alapra

Fegy ver nek Ön kor mány zat
Kép vi se lõ tes tü le te pá lyá za ti

fel hí vást adott ki az
56/2004.(XII.23.) és a
2/2003.(II.6.) szá mú 

ön kor mány za ti ren de le te
alap ján

a ci vil szer ve ze tek 
köz hasz nú te vé keny sé gé nek 

tá mo ga tá sá ra

A pá lyá za ti ki írást a
Fegyverneki Hír mon dó elõ zõ
(2005. feb ru ár 18.) szá má ban 
köz re ad tuk. To váb bi in for má -
ci ót, tá jé koz ta tást kér het nek a 
Pol gár mes te ri Hi va tal ban Fel -
sza ba du lás út 173. sz. alatt
(volt gyógy szer tár épü le te), il -
let ve az 56/556-010-os te le -
fon szá mon Szil vás No é mi tõl
vagy Nardai Dá ni el tõl.

A pá lyá za to kat má jus 31-ig
le het be nyúj ta ni az aláb bi
cím re:

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

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

-Polgármesteri Hivatal-

Ko szo rú zás
Az 1848-as em lék mû nél,
már ci us 15-én a ha gyo má -
nyos ko szo rú zást kí sé rõ mû -
sort a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la 5. osz tá lya ad ta.

-Tûhegyi  Ju li an na-



Lakosság tájékoztatása az ivóvíz minõségérõl

Köz zé tesszük az ÁNTSZ La bo ra tó ri um Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ké mi ai La bo ra tó ri u ma ál tal
2005.02.23-án a Fegyverneki Víz mû nél vett, víz há ló zat ra bo csá tott víz min tá já nak bak te ri o ló gi ai és ké mi ai vizs gá -
la ta i nak ered mé nyét, szab vá nyát, va la mint az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl szó ló
201/2001.(X.25.) Kor mány ren de let 1. sz. mel lék let C, D, E táb lá za tá ban fog lalt ha tár ér té ke ket.
Mért vizs gá la ti ered mé nyek és ren de let ben meg ha tá ro zott ha tár ér té kek:

Vizs gá lat
Mért 
ér ték

Mér ték egy ség
Ha tár-
ér ték

Mér ték egy ség Szab vány

Escherichia co li 0 /100 ml 0 /100 ml MSZ EN ISO 9308-1:2001

Coliform 
bak té ri u mok

0 /100 ml 0 /100 ml MSZ EN ISO 9308-1:2001

Te lep szám 22 Co-on 0 /1 ml 0 /1 ml MSZ EN ISO 6222:2000

ve ze tõ ké pes ség 1,47 ms/cm 20 Co-on 2,5 ms/cm 20 Co-on MSZ EN 27888:1988

per man ga nát-in dex
KOIps

 3,8  mg/l 5,0  mg/l MSZ 448-20:1991

nit rát 1,6 mg/l 50 mg/l MSZ 448-12:1982

nitrit  0,14  mg/l 0,50  mg/l MSZ 448-12:1982

klo rid  15  mg/l 250  mg/l MSZ 448-15:1982

am mó ni um  0,07  mg/l 0,50  mg/l MSZ ISO 7150-1:1992

A fen ti ada tok ból ki tû nik, hogy a fegyverneki ivó víz ben a vizs gá lan dó kom po nen sek kö zül egyik ha tár ér té ket sem
ha lad ta meg a kü lön bö zõ anya gok kon cent rá ci ó ja, sõt több eset ben a több szö rö se is meg en ged he tõ len ne.

Tá jé koz ta tás az ivó víz há ló zat karbantartásáról

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy 2005. má jus hó nap ban Fegy ver nek Nagyköz ség ivó víz há ló zat kar ban -
tar tá sá nak ré sze ként az el öre ge dett to ló zá rak cse ré jét vé gez zük az aláb bi he lye ken. Az érin tett ut cák ban a mun ka -
vég zés idõ tar ta ma alatt az ivó víz szol gál ta tás szü ne tel ni fog.

Idõ pont To ló zár he lye Víz kor lá to zás sal érin tett ut cák

2005. má jus 3.
Fel sza ba du lás
út – Hu nya di út
sa rok

Arany J. út (Fel sza ba du lás út és Dó zsa Gy. út kö zöt ti sza ka sza)

Fel sza ba du lás út (Kör for ga lom és Ár pád út kö zöt ti sza ka sza)

Gát út

Hárs fa út

Hu nya di út (Schönherz út és Fel sza ba du lás út kö zöt ti sza ka sza)

Kos suth L. út

Ságvári E. út

2005. má jus 5.
Fel sza ba du lás
út – Marx K. út
sa rok

Fel sza ba du lás út (Kör for ga lom és Marx K. út kö zöt ti sza ka sza)

Jó zsef A. út

Marx K. út (Fel sza ba du lás út és Dam ja nich J. út kö zöt ti sza ka sza)

Vaj da út

2005. má jus 10.
és
2005. má jus 12.

Dó zsa Gy. út –
Vö rös mar ty út
sa rok

Ár pád út (Fel sza ba du lás út és Vö rös mar ty út kö zöt ti sza ka sza)

Dó zsa Gy. út (Kör for ga lom és Ki li án út kö zöt ti sza ka sza)

Ró zsa út

Vö rös mar ty út 

A to ló zár cse rék nek kö szön he tõ en to vább ja vul a köz ség ben a víz szol gál ta tás biz ton sá ga, a sze re lé si mun ká la to -
kat a ké sõb bi ek ben ke ve sebb kor lá to zás sal tud juk meg ol da ni. A ké sõb bi há ló zat kar ban tar tá si mun ká la tok ról a
Fegyverneki Hír mon dó ban fog juk ér te sí te ni a La kos sá got.

A mun ká la tok idõ tar tam ára kér jük a Tisz telt La kos ság tü rel mét és meg ér té sét!

-Fegyverneki Víz mû-
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Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos -
sá got, hogy 2005. feb ru ár-
már ci us hó na pok ban to -
vább ra is a be tö ré ses lo -
pá sok je len tet ték a fõ
prob lé mát te le pü lé sün -
kön. Kér jük a La kos sá -
got, hogy kü lö nös
fi gyel met for dít sa nak
va gyon tár gya ik, ér ték -
tár gya ik meg óvá sá ra.

• 2005. 02. 07-én  is me -
ret len el kö ve tõ egy he lyi
la kos gép ko csi já ból an nak
fel tö ré sé vel kész pénzt, il let ve
ru ha ne mût tu laj do ní tott el 200.000 
Ft ér ték ben.

• 2005. 02. 10-én is me ret len el kö -
ve tõ 1 db SONY Ericsson mo bil te -
le font tu laj do ní tott el egy fegy ver-
ne ki la kos tól.

• 2005. 02. 17-ére vir ra dó éj sza ka
is me ret len el kö ve tõ a Fegy ver nek

Fel sza ba du lás úton ta lál ha tó 
Köz pon ti ABC ki ra kat -

üveg ét be tör te. Az
ÁFÉSZ ré szé re oko -
zott kár: 40.000 Ft.

• 2005. 02. 23-ára
vir ra dó éj sza ka egy
fegyverneki
fi a tal em ber
Fegy ver nek

Rendõrörs két
ab la kát be tör te. El le ne 

ga ráz da ság mi att
el já rást in dí tot tunk.

• 2005. 02. 24-én  éj sza ka is me -
ret len el kö ve tõ egy ut cán par ko ló
sze mély gép ko csi szél vé dõ jét be -
tör te, 50.000 Ft kárt okoz va a sér -
tett ré szé re.

• 2005. 02. 28-ára vir ra dó éj sza ka
is me ret len el kö ve tõ la kat le fe szí -
tés mód sze ré vel be ha tolt Fegy -
ver nek Szán tó K. J. úton egy

csa lá di ház mel lék épü le té be és
on nan sza lon nát és tész ta fé lé ket
tu laj do ní tott el 2.000 Ft ér ték ben.

• 2005. 03. 03-án is me ret len el kö -
ve tõ Fegy ver nek Asz ta los úton
egy üre sen ál ló la kás ud va rá ról
vas anya got tu laj do ní tott el 25.000
Ft ér ték ben.

• 2005. 03. 29-ére vir ra dó éj sza ka
is me ret len el kö ve tõ sa rok csi szo -
lót tu laj do ní tott el Fegy ver nek Bá -
lint ma jor ból. A lo pás sal oko zott
kár: 130.000 Ft.

Kér jük a Tisz telt La kos sá got, hogy
aki nek a fen ti bûn cse lek mé nyek kel,
vagy bár mely más bûn cse lek -
ménnyel kap cso lat ban in for má ció
van a bir to ká ban azt ossza meg ve -
lünk, hi szen a bûn ül dö zés mind -
annyi unk ér de ke.

-Lövei Sándor r.tzls. -

Rendõrségi hírek

Adónk 1 %-a
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 felhasználásáról dönthetünk. 

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.

Töb ben azért nem ren del kez tek a sze mé lyi jö ve de lem adó juk két szer
egy szá za lé ká ról, mert azt hit ték, hogy így több adót kell fi zet ni ük. Ez
té ve dés! Most 2005-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 del kez he tünk. 

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 a he lyi ala pít vá nyok és in téz mény adó szá ma, aho vá
az adó szám fel tün te té sé vel jut tat hat juk az 1%-ot:

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 

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: 

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-

Kõmûves, burkoló
munkát vállalunk. 

Tel.:
06-70/5060-467

ELADÓ 
Fegyvernek, Arany J. u. 7. szám

alatti családi ház, igényesen felújítva,
átalakítva 

(2 szoba + étkezõ + amerikai
konyha).

Érdeklõdni:
06-70/941-0163 vagy

06-30/453-4549
Derecskei Miklós

ELADÓ 

vagy  HOSSZÚ TÁVRA
ALBÉRLETBE KIADÓ  a Táncsics

úton lévõ 2 szobás, gázos,
fürdõszobás kocka típusú ház,

bútorokkal is. IRÁNYÁR:
3.900.000.- Ft vagy ALBÉRLETBE: 
20.000.- Ft/hó +

rezsi 
Tel.:

06-30/9689-212



„Hogy a jo ga it min den ki ér vé nye sít -
hes se”, ezt biz to sít ja a me gyei párt fo -
gó fel ügye lõi és jo gi se gít ség nyúj tó
szol gá lat a szo ci á li san rá szo ru lók nak
a pe ren kí vü li el já rá sok ban.

Szociálisan rá szo ru ló az, aki rend sze -
res szo ci á lis se gély ben, közgyógyel-
lá tás ban ré sze sül, egész ség ügyi szol -
gál ta tás ra va ló jo go sult sá gát ál la pí tot -
ták meg, át me ne ti szál lást igény be
ve võ haj lék ta lan, me ne kült, me ne dé -
kes, ha a ha vi net tó jö ve del me nem
ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj
midenkori leg ki sebb össze gét-je len -
leg: 24700 Ft-ot- és va gyo na nincs.
Ezen ese tek ben a jo gi se gít ség nyúj tás 
in gye nes.

A jo gi se gít ség nyúj tás a szo ci á lis hely -
zet tõl füg gõ en le het in gye nes, vagy a
jo gi se gí tõ – ügy véd – mun ka dí ját az
ál lam meg elõ le ge zi, me lyet 1 éven be -
lül kell az ügy fél nek meg fi zet nie.
A fél he lyett a jo gi szol gál ta tás dí ját az
ál lam meg elõ le ge zi, ha a ha vi net tó jö -
ve del me nem ha lad ja meg a min den -
ko ri mi ni mál bért – je len leg: 57000Ft-ot 
– és va gyo na nincs.  

Mi lyen ügyek ben ad ha tó jo gi se gít ség -
nyúj tás? Pl: a min den na pi meg él he tést
köz vet le nül érin tõ kér dé sek ben, lak ha -
tás, mun ka jo gi kér dé sek, köz üze mi
szol gál ta tá sok – pol gá ri és bün te tõ
ügy ben rend kí vü li jog or vos la ti ké re lem
el ké szí té se, olyan jog vi ta, mely ben per
le foly ta tá sá ra ke rül het sor, és amely -
ben a jo gok ról, kö te le zett sé gek rõl tá jé -
koz ta tás il let ve be ad vány ké szí té se
szük sé ges stb.

Bõ vebb fel vi lá go sí tás sal na pon ta vár ja
Önö ket az:

IM Párt fo gó Fel ügye lõi és Jo gi 
Se gít ség nyúj tó Szol gá lat

Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei 
Hi va ta la

Hét fõ, kedd, csü tör tök: 8 – 16 órá ig
Szer da: 8 – 18 órá ig
Pén tek: 8 – 14 órá ig

Szol nok, Os tor u. 1/b. szám
Te le fon: 56/511-573, 56/511-574

-IM Párt fo gó Fel ügye lõi és Jo gi Se gít ség nyúj tó
Szol gá lat

Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Hi va ta la-

Minimálbér alatt vallók
vizsgálata

Ha son ló an a ko ráb bi évek gya kor la tá hoz, az APEH
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Igaz ga tó sá ga 206
olyan adó zó nak kül dött fel szó lí tást, akik nek jö ve del -
me sem 2002-ben, sem 2003-ban nem érte el a
minimálbért.

Ese tük ben jö ve del mük 80-100 %-kal tér el a ha vi
50.000 Ft-os mi ni mál bér tõl, va gyis ha von ta csu pán
ma xi mum 10.000 Ft-ot ke res tek. Van kö zöt tük ügy -
véd, fod rász, koz me ti kus épp úgy, mint ke res ke dõ,
bur ko ló, sörözõt üzemeltetõ. 
Az APEH ar ra kí ván csi, hogy ez a jö ve de lem ho gyan
volt elég sé ges a meg él he tés hez. Azt kell a ki kül dött
nyi lat ko za ton iga zol ni, hogy mi lyen egyéb jö ve del -
mük ke let ke zett, il let ve a kö zös ház tar tás ban élõk
össze sen mi bõl és mennyit költöttek a vizsgált két
évben.

Le he tõ ség van a fel szó lí tás ra ön el len õr zést is vé gez -
ni, amennyi ben az adó zó be val lá sa, nyil ván tar tá sai
fe lül vizs gá la ta so rán azt ál la pít ja meg, hogy nem a
jog sza bály ok nak meg fe le lõ en val lot ta be az adó alap -
ját, adó ját. A nyi lat ko zat té telt el mu lasz tó kat vi szont
az adó ha tó ság bír ság gal szank ci o nál ja, emellett
adóellenõrzésükre is sor kerülhet.

A be ér ke zett nyi lat ko za tok fel dol go zá sa, az ada tok
ér té ke lé se után adó el len õr zés re ke rül sor azok nál,
akik nem tud ták iga zol ni meg él he té sük for rá sát. Akik
hi telt ér dem lõ en iga zol ják va gyo nuk, jö ve del mük for -
rá sát, azok nyi lat ko za ta meg sem mi sí tés re kerül,
melyrõl értesítést kapnak.

-APEH-

Érdemes regisztráltatni
A Fé szek ra kó prog ram ke re té ben új la kás hoz ál la mi lag
tá mo ga tott hi tel re csak azok jo go sul tak, akik olyan épí té si
vál lal ko zó tól hoz nak szám lát, amely az APEH nyil ván tar -
tá sá ban mû kö dõ adó alany ként sze re pel. Az érin tett egyé -
ni és tár sas vál lal ko zá sok nak te hát ér de mes re giszt rál tat-
niuk is magukat az adóhatóságnál. 

Az ál lam a jö võ ben ak kor tá mo gat ja ked vez mé nyes hi tel -
lel az ott hon te rem tést, ha az épít te tõ a költ sé ge it leg alább
70 szá za lék ban hi te les szám lák kal iga zol ja, föl té ve, hogy
a szám la ki bo csá tó ját az adó ha tó ság mû kö dõ adó alany -
ként tart ja nyil ván. Az in téz ke dés nyil ván va ló cél ja a fe ke -
te gaz da ság vissza szo rí tá sa, il let ve hogy a ked vez mény
olya nok hoz jus son, akik meg fi ze tik az adó kat és köz ter he -
ket is.

Az épí tõ ipa ri vál lal ko zá sok egy sze rû en, a 05107. je lû
adat lap ki töl té sé vel, és té rí tés men te sen re giszt rál tat hat -
ják ma gu kat; a nyom tat vány az adó hi va tal internetes hon -
lap já ról le tölt he tõ. 

Az APEH a re giszt rá ció alap ján azt iga zol ja, hogy az épít -
ke zé si vál lal ko zás nyil ván tar tás ba vett, mû kö dõ adó alany. 
A re giszt rált vál lal ko zá sok lis tá ja – amely fo lya ma to san
bõ vül – bár ki szá má ra hoz zá fér he tõ az adó hi va tal
weblapján. 

A re giszt rá ció ugyan nem kö te le zõ, de min den kép pen
meg könnyí ti a ked vez mé nyes hi telt igény be ve võk dol gát,
hi szen egy sze rû klikkeléssel hoz zá jut nak a meg fe le lõ in -
for má ci ó hoz. Az APEH ter mé sze te sen ak kor is meg ad ja
az in for má ci ót a cég stá tu szá ról, ha az kü lön nem re giszt -
rál tat ja ma gát. A 05108. je lû ké re lem-nyom tat vá nyon
(amely szin tén in gye ne sen tölt he tõ le az internetrõl) az
épít te tõk kér het nek iga zo lást ar ról, hogy szám lá juk ki bo -
csá tó ja mû kö dõ cég. A tá mo ga tás igény be vé te le cél já ból
kért tá jé koz ta tást az adó hi va tal 8 na pon be lül küldi meg.

-APEH -

Segítségnyújtás rászorulóknak
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Népszámlálás
Az Or szág gyû lés a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal kez de mé -
nye zé sé re a 2004. decem-
berében  el fo ga dott CXXI. tör -
vény ben el ren del te az or szág
la ká sa i nak 2 %-ára ki ter je dõ kis
nép szám lá lás tar tá sát. Az adat -
fel vé tel ma te ma ti kai mód szer rel 
vé let len sze rû en ki vá lasz tott la -
ká sok ra és az azok ban la kó
sze mé lyek re ter jed ki. A ki vá -
lasz tott la ká sok ban la kók rész -
vé te le a mikrocenzusban – a
nép szám lá lás sal meg egye zõ
mó don – kö te le zõ.

Az adat fel vé telt a tör vény ren -
del ke zé se sze rint a 2005. már -
ci us 31. és 2005. áp ri lis 1. nap ja
kö zöt ti éj fé li ál la pot ala pul vé te -
lé vel, a 2005. áp ri lis 1. és áp ri lis
21. kö zöt ti idõ szak ban kell vég -
re haj ta ni. Az össze írást szám lá -
ló biz tos vég zi, akit a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal bí zott meg
ez zel a fel adat tal. Mun ká ja so -
rán hi va ta los sze mély nek mi nõ -
sül, a tu do má sá ra ju tott
ada to kat pe dig bi zal ma san ke -
ze li.

-KSH-



foly ta tás az el sõ oldalról

A mû sor ban be mu tat ko zó ci te ra
cso por tok kö zül az 5. osz tá lyo sok
„Ha rag szom az olyan szó ra…” cím -
mel nép dal csok rot ad tak elõ. A he -
te dik-nyol ca di ko sok ból ál ló együt tes 
tag jai a „Mi kor én még húsz esz ten -
dõs vol tam” nép dal cso kor elõ adá sá -
val a nép ze ne irán ti sze re te tük rõl
tet tek ta nú bi zony sá got és, hogy el -
fog lalt sá guk mel lett is sza kí ta nak
idõt a hang sze res ze ne gya kor lá sá -
ra.

Nagy Sa rol ta és Ficsor Lí via a tö rök -
szent mik ló si Ko dály Zol tán 

Ze ne is ko la di ák jai zon go ra já té kuk -
kal ör ven dez tet te meg a kö zön sé -
get.
Ez után kö vet ke zett az ének kar
mely nek tag jai ha gyo má nyo san igé -
nyes, ma gas szin tû él ve ze tes dal la -
mok kal töl töt ték be a termet.

Az Orzcácska drá ma cso port sze -
rep lõi is ko lánk el sõ osz tá lyá nak
pad ja it kop tat ják és már is vál lal koz -
tak a szín pa di sze rep lés re.
Míg a 10. osz tály ta nu lói már má so -
dik al ka lom mal arat tak nagy si kert
az A. France: Sze ren csés em ber cí -
mû hu mo ros jelenetével.

E tan év ben több pró za mon dó ver se -
nyen szép ered ményt el ért
ta nu lók Köpösdi Pat rik 1.b,
és Czifra Bá lint 3.a osz tá -

lyos ta nu lók Mó ra Fe renc Kincs ke re -
sõ kis köd mön cí mû mû vé bõl ad tak
elõ rész le te ket, míg Ré ti Éva 3.a A
kis egér nagy kalandja-it me sél te el a 
kö zön ség nek.

Új don ság volt az idei mû sor ban az 
5. osz tá lyos Ti ni Girls cso port disz kó 
tán ca, va la mint Sipos Vik tó ria és
Csör gõ Gina 6.b osz tá lyos ta nu lók
an gol nyel ven tör té nõ pró za és vers -
mon dá sa.

A mû sor ban sze rep lõ nép tánc cso -
port ok kö zül a 3-4. osz tá lyo sok Já -
ték és tánc fü zér elõ adá sá val lép tek
szín re. Az 5-6. és a 7.osz tá lyo sok
Vecsési né met tán cot mu tat tak be. A 
7-8. osz tá lyo sok és a ta va lyi vég zõ -
sök tánc cso port ja Dél al föl di tán cok
elõ adá sá val tet te fel a ko ro nát a mû -

sor vé gé re. 

Gra tu lá lunk va la -
mennyi sze rep lõ nek
és fel ké szí tõ nek a
szín vo na las mû sor -
hoz.

Kö szön jük a Mû ve lõ -
dé si Ház és Könyv tár
dol go zó i nak, min den
mun ka tár sunk nak
kül sõ se gí tõ nek a
ren dez vény si ke res
le bo nyo lí tá sa ér de ké -
ben vég zett mun ká -
ját.

-Lengyel Andrásné-

Én nem sze re tem ezt a szót,
hogy drá ma! Min den ki szá má ra
el sõ nek csak a ne ga tív ér tel me -
zés jut eszé be. He lyet te azt len -
ne jó hal la ni, hogy já ték,
cse lek vés, te szünk va la mit an -
nak ér de ké ben, hogy jól érez zük
ma gun kat egy kö zös ség ben. A
drá ma já ték a „MINTHA” bi ro da -
lom ban zaj lik, szi go rú sza bá lyok
és nor mák be tar tá sa mel lett. Kí -
ván csi vá tesz, hogy négy év alatt 
va jon ho vá jut hat nak el a ta nu ló -
im a va ló ság ban és a kép ze let
szár nyán egy aránt.

A be tûk ta nu lá sá ban, ol va -
sás ban, írás ban már szép ered -
mé nye ket ér tünk el. Egyé ni
pró za mon dó ver seny ki vá ló
ered mé nyei mi att szin tén öröm
tölt het el ben nün ket. Hosszas
töp ren gés után úgy dön töt tünk,
hogy meg pró bál juk a kö zös

mun kán kat (gya kor la ta in kat) a
szín pa don is meg je le ní te ni. Akik
vál lal ták a fel lé pé sek iz gal mas
per ce it, a kri ti ká kat, õk mind -
annyi an kü lön kis egyé ni sé gek.
A da rab vá lasz tá sá nál igye kez -
tünk fi gye lem be ven ni, hogy a
kö zös ség bõl az egyén is fel csil -
lan has son. Muszty Bea és
Dobay And rás: A kék cso da tor ta
c. ze nés me se já té ká ból a Jó fiú
da la állt leg kö ze lebb hoz zánk.
Az alig né hány per ces né ma já -
ték so rán a kép vi selt ka rak te rek
né ha bát rab ban, né ha fé lén keb -
ben je len tek meg a ri val da fé nyé -
ben.

A fel lé pé sek so rán a gye re -
kek iz ga tot tak vol tak, de na gyon
jól érez ték ma gu kat. Kö szön jük a 
tap so kat, a gra tu lá ci ó kat. Jö võ re
is mét ta lál koz ha tunk.

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

Bendegúz és Boróka
I. fél évi ered mé nyei

Az idei tan évet nagy öröm mel kezd tük, mert
si ke rült lel ke sí te ni a ta nu ló kat, hogy ve gye -
nek részt a sze ge di ek ál tal szer ve zett or -
szá gos le ve le zõ ver se nyen.

Az 1.b osz tály ból 12, a 2.b-bõl 1, a 3.a-ból 8
ta nu ló vál lal ko zott a kü lön le ges fel ada tok
meg ol dá sa i ra.

A sok fé le ér de kes aján dék és a min den ko ri
édes ség kel lõ en mo ti vál ta a gye re ke ket,
mert a II. fél év ben (3 ta nu ló ki vé te lé vel) min -
den ki to vább foly tat ja az agy tor nát.

A ki tar tó, fi gyel mes mun ka meg hoz ta a szép 
ered mé nye ket. Az el ért fo ko za tok iga zo lá -
sá ra arany, ezüst és bronz mat ri cá kat kap -
tak a ta nu ló ink. (A tan tár gyak, kez dõ be tû ik
sze rint rö vi dít ve: Anya nyelv: A, Kör nye zõ vi -
lág: K, Ma te ma ti ka: M)

• Bronz fo ko zat: Völgyesi Ti bor 1.b
(K).,Ko vács Gá bor 3.a (M)

• Ezüst fo ko zat: Dikácz Zsa nett 1.b, (M),
Gõdér Bar ba ra 3.a (M)

• Arany fo ko zat: Ba kos Re be ka 1.b (A,
M), Hornyák Le ven te 1.b (K, M), Ko vács
Jó zsef 1.b (K), Köpösdi Pál 1.b (M),
Köpösdi Pat rik Ivó 1.b (K), Négyesi
An to ni et ta 1.b (M), Ollé Zsu zsan na 1.b
(M), Sza bó Zol tán Sze lim 1.b (K),
Vízkeleti Lász ló 1.b (M), Zsemberi
Pat rí cia Fan ni 1.b (M), Fa ze kas Mar git
2.b (A, K, M), Batta No é mi 3.a (M), Czifra
Bá lint 3.a (A, M), Náhóczki Hen ri et ta 3.a
(M), Ré ti Éva 3.a (A), Sárándi At ti la 3.a
(K, M), Pusz tai Re gi na 3.a (M).

Gra tu lá lunk a si ke res tel je sít mé nyek hez! A
ver seny bõl még két for du ló hát ra van, bí -
zunk ben ne, hogy a lel ke se dés az év vé gé -
hez kö ze led ve sem hagy alább. Kér jük a
szü lõ ket, se gí tõ ket, hogy buz dít sák, bá to rít -
sák  to vább cse me té i ket. A kö zös cél ér de -
ké ben a kö zös mun ka vég zés, kö zös
örö mö ket fog ered mé nyez ni. Olyan jó lát ni a 
bol dog gyer me ke ket!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet- 

Az ORCZÁCSKA drámacsoport
szárnypróbálgatásai
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Tavasz 2005



Far san gi mu lat ság az ovi ban
Ha gyo má nyunk hoz hí ven az

Annaházi Óvo da idén is meg tar -
tot ta SZMK-rendezvényét. Az
el múlt évek so rán egy re na -
gyobb ér dek lõ dés kí sér te a Far -
san gi mu lat sá got, ami nek
ered mé nye képp ki nõt tük az
óvo dát. Így idén, 2005. 02.
26-án a Mû ve lõ dé si Ház adott
ott hont tél ûzé sünk nek.
A far san gi mu lat sá got az óvo -

dá sok kis mû so ra ve zet te be,
min den cso port élet ko ri sa já tos -
sá ga i nak meg fe le lõ en kö szön -
töt te a ven dé ge ket.

A kis cso por to sok jel me zü -
ket mu tat ták be ver sek kel,
mon dó kák kal, da lok kal. A
kö zép sõ cso por to sok ta -
vasz hí vó mû sort ad tak. A
nagy cso por to sok han gu la -
tos tél ker ge tõ né pi tán ca
zár ta, ami nek igen nagy si -
ke re volt.
Az ezt kö ve tõ mu lat sá gon
min den ki, a gyer me kek és
fel nõt tek is jól érez ték ma gu -
kat.
Ez úton sze ret nénk kö szö -
ne tet mon da ni azok nak a
szü lõk nek, akik a szer ve -
zés ben, a zsib vá sár ra ké szí tett mun kák kal és a je les
na pon se gí tet ték mun kán kat. 
Re mél jük, hogy jö võ re is ugyan ilyen vi dá man, kö zö sen
ker get jük el a telet.

Nagy Andrea    
-tagóvoda-vezetõ-
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Az Újtelepi Óvoda
Tavaszköszöntõ Bálja 2005

Szólj, gon dolj, tégy jót,
S min den szó, gon do lat és

Tett tisz ta tü kör ként fog
Vissza mo so lyog ni rád.

                                       - Vö rös mar ty -

Már ci us 5-én 18 óra kor ke rült meg ren de zés re az idei
Ta vasz kö szön tõ Bál, a szü lõi mun ka kö zös ség szer ve -
zé sé ben. Az idõ ko ránt sem volt ta va szi as, de a han gu la -
tot ez nem be fo lyá sol ta. Kö zel 120 fõ tá mo gat ta az
Új te le pi Óvo dát az zal, hogy el jöt tek a ren dez vény re.

A nagy cso por tos óvo dá sok fer ge te ges han gu la tot te -
rem tet tek mû so ruk kal. Ze né re tor náz tak olyan re me kül,
hogy vissza tap sol ták õket.

Han gu la tos kör nye zet ben kel le mes ze ne, íz le tes va -
cso ra vár ta a ven dé ge ket. A gye re kek a hölgy ven dé ge -
ket vi rág gal kö szön töt ték. 

A tom bo la tár gyak so ka sá ga a he lyi és kör nyék be li vál -
lal ko zók, il let ve a szü lõk po zi tív hoz zá ál lá sát, ada ko zó -
ked vét di csér te. Há lás kö szö net min den ki nek, aki
bár mi lyen for má ban tár gyi, pénz fel aján lás sal, il let ve a
bá lon va ló rész vé tel lel se gí tet te bá lunk lét re jöt tét.
A bál be vé tel ét já ték vá sár lás ra és a cso port szo bák ott -
ho no sab bá té te lé re for dít juk.

Jó lát ni és tud ni, hogy jó cé lért össze fog nak és se gí te -
nek az em be rek. Kö szö net ér te.

Czimmer Sebestyénné
SZMK elnök        

-Újtelepi Óvoda-     

Nardai & Tár sa Bt.

LG, TOSHIBA, PANASONIC, FUJITSU,
MIDEA, SAMSUNG, FISHER

 lég kon díci o ná ló be ren de zé sek 
for gal ma zá sa, te le pí té se. 

Lég kon di ci o ná ló be ren de zé sek ak ci ós
áron sze re lés sel, be üze me lé si költ ség gel

együtt már 120.000,- Ft-tól.

Hív ja a 70-3151-068-at!

Damjanich J. út
93. szám alatti 3 szobás,

összkomfortos ház 

eladó, 
melléképülettel, kerttel. 

Érd.: 480-259



Be fo ga dó csa lá do kat keresünk
Ke res sük azo kat a csa lá do kat, akik 3-10 nap ra szí ve -
sen fo gad nak a la ká suk ba ven dé get.
A te le pü lés a meg le võ testvértelepülési kap cso lat bõ ví -
té se és a kí nál ko zó egyéb al kal mak kor gyak ran ta lál ko -
zik az zal az aka dállyal, hogy ke vés a te le pü lés
szál lás he lye i nek szá ma.
Sze ren csé re he lyi vál lal ko zók már eny hí te nek a gon -
don, de ez né ha ke vés nek bi zo nyul. 
A ven dég be fo ga dá sá val má sik vi lág ra cso dál koz ha -
tunk rá, más fé le élet mód ba te kint he tünk be. Azo kat ke -
res sük, akik kí ván csi ak a má sik em ber re, akik
sze re tet tel for dul nak fe lé.
Töb bek le szünk az így ki ala ku ló ba rát sá gok kal. 
A je lent ke zé se ket a mû ve lõ dé si ház ba vár juk.

-Tûhegyi Julianna-
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Miért vagyok más?
Mi ért va gyok más, mint akár ki?

Tu dom, az ér vé nye sü lé sünk pa rá nyi!

Min dig olyan fur csán néz nek rám az em be rek,
Ak kor le haj tom fe jem, szét néz ni nem me rek.

Az em bert el ti por ják, mert más a nem zet sé ge
A ci gány – ci gány ma rad, mert bar na bõ re.

Mond já tok csak, mi nem vol tunk gye re kek?
Ha el es tünk, ha sír tunk nem fáj tak a se bek?

Mi ért vagy te más, mint én?
Ne ked nem gyûl nek rán ca id, te nem le szel vén?

Egy va la mit ér zek itt be lül, na gyon fáj!
At tól még az élet így megy to vább.

Mit kel le ne ten nünk, ci gá nyok nak?
Dup lán tel je sí te ni, mind annyi unk nak!

-Lukács Nikoletta, Fegyvernek-

Hála
Fogd a ke zem sza lad junk,
örök ké együtt ma rad junk.

Ar cunk ol vad jon eggyé,
kel lünk egy más mel lé.

Ka rom a szép be emel,
ru hád az öröm-le pel.

Szí ved a tes te met hajt ja,
 a fel hõk mö gé za var ja.

Lel ked bõl ké szí tem nyak lán com,
lé nyed a leg tel je sebb ba rá tom.

Biz tos ez a sze re lem,
si kol to zik, ele ven.

Tö ré keny han god fel me le gít,
dal la ma tánc ra pen de rít.

A sze med ben el ol va dok,
a sors nak ér ted, adós va gyok.

Kö szö nöm a vi lág nak, hogy meg kap ta lak, imád lak.

Sza bó Ti bor, Fegy ver nek

SIMSON NS-51-es
segédmotorkerékpár sisakkal, 

új alkatrészekkel eladó.

Ba logh Jó zsef, Tán csics M.
út 144/b.

Tel.:56/481-213

Fel sza ba du lás út 130/d. szám
alat ti 74 m2-es 

gáz fû té ses, ga rá zsos

tár sas há zi la kás 

el adó. 
Érd.:06-70/313-1186

Fegy ver nek, 
Bé ke úton 631 m2

 
be épít he tõ 

te lek el adó.
Ér dek lõd ni:

 06-70/362-5741

Is ko lai rendezvények
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és

Szak is ko la

• 2005. má jus 6. (pén tek) 17 óra 
Bal la gás: Ven dég lá tó el adó és szer ke zet la ka tos 
vég zõs szak is ko lai ta nu lók, va la mint a 
Bu da ka lász Gim ná zi um Fegyverneki Tag in téz -
mé nyé ben érett sé gi zõ es ti ta go za tos di á kok bú -
csúz nak az is ko lá tól.

• 2005. má jus 21. 8 óra
Gu lyás fesz ti vál

• 2005. jú ni us 18. 17 óra
Ál ta lá nos Is ko lás ta nu lók bal la gá sa

• 2005. jú ni us 20-21.
Or czy Na pok

• 2005. jú ni us 25. 17 óra
Tan év zá ró ün ne pély

• 2005. jú ni us 27. 8-12 óra
Be irat ko zás a 9. osz tály ba és a szak kép zõ év fo -
lyam ok ba

-Orczy Anna Ált. Isk. és Szakisk.-

Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 

• 2005 jú ni us 6-8.
Mó ra Na pok

• 2005. jú ni us 11. 9 óra
Bal la gás

• 2005. jú ni us 18. 9 óra
Tan év zá ró ün ne pély

-Mó ra Fe renc Ált. Isk.-



Beíratkozások
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da: (akik 2005. dec. 31-ig be töl -
tik a 3. élet évü ket) áp ri lis 15-29. kö zött az Új te le pi Óvo -
da egy ség ben mun ka nap okon 8-15 óra kö zött. 

Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la: A Gaz da sá gi iro dá ban
áp ri lis 4-29. Mun ka nap okon 8-12 óra kö zött. A
beíratkozásról bõ vebb in for má ci ó kat ol vas hat a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la hon lap ján:  
www.mora-fegyvernek.sulinet.hu cí men.

Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la a Dó zsa Gy. 
út 2. sz. alat ti épü let ben áp ri lis 4-29. Ta ní tá si na po kon:
8-16 óra kö zött. 
A be íra tás hoz szük sé ges dol gok ról (fény kép, stb.) tá jé -
ko zód ja nak az is ko lá ban.

Mind két ál ta lá nos is ko lá ban: áp ri lis 4-15. kö zött a kör -
zet ha tá ron be lül la kók be íra tá sa tör té nik, áp ri lis 18-29. 
kö zött a kör zet ha tá ron kí vül élõk be íra tá sa az eset le ge -
sen sza bad he lyek re. 

-Tû he gyi Ju li an na-

Csepûrágók Fegyverneken
foly ta tás az el sõ oldalról

A be mu ta tók után a Cse pû rá gók fák lyás fel vo nu lás sal,
a mû so ra ik nak rész le te i vel kö szön töt ték Fegy ver nek
la kó it.
A nagy hí rû zsû ri a bé kés csa bai te rü le ti dön tõ re két kis -
új szál lá si cso por tot (az Arany Já nos és a Kos suth La jos 
Is ko lá ból) és egy Jászfényszaruból ér ke zett együt test
talált érdemesnek.

A rész ve võk kö szö ne tét sze ret ném to váb bí ta ni
az in téz mény dol go zó in kí vül a tá mo ga tó ön kor -
mány zat nak és Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram -
nak és a hely ben össze ko vá cso ló dott csa pat nak.
Pél da ér té kû, aho gyan a szak is ko lá sok el lát ták a ven dé -
ge ket, a kony ha, aho gyan fel ké szült a ro ham ra és a
sok-sok se gít ség, amit a ren dez vény rész tve või kap tak. 

-Tûhegyi Julianna-

Vi rág va sár na pi hangverseny
Évek óta együtt ün ne pel Vi rág va sár nap a ze nét ked ve lõ
kö zön ség a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kar nagy ok
Ka ma ra kó ru sá val.

Az együt tes ma gas szín vo na lon szó lal tat ja meg a kó -
rus iro da lom nagy ja i nak mû ve it. Hall hat juk tõ lük a XX.
sz. ma gyar szer zõ i nek mû ve it, Ko dály Zol tán és Bár dos
La jos mû ve it, de W.A. Mo zart vagy J.S. Bach sem áll
távol tõlük. 
A Re for má tus temp lom ban ren de zett ese mé nyen új ra

hall hat tuk a Nõi
Kar be mu ta tó ját
is. Nem val lot tak 
szé gyent a nagy 
múl tú együt tes
mel lett. A fegy-
verneki höl gyek
J.S. Bach da la
mel lett Ch. Gou -
nod mi sé jé nek
négy té te lé ben
is gyö nyör köd -
het tünk az
elõadásukban.
A ze ne nyel vén

a két kó rus az em be rek szí vé hez szólt. 
Kö szö net ér te.

-Tûhegyi Julianna-
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VÉRADÁS
A fegyverneki Or vo si Ren de lõ ben már ci us 3-án szer ve zett vér adást a Vö rös -
ke reszt he lyi szer ve ze te. 96-an je len tek meg vért ad ni, akik kö zül ötöt
szûr tek ki, így 91 em ber, össze sen 41 li ter vért adott gyó gyí tá si cél ra. A vér -
adá son most 7-en vol tak olya nok, akik elõ ször se gí tet tek vér adás sal em ber -
tár sa i kon. A be te gek ne vé ben kö szö ne tet mon dunk a vér adók nak a lel kes

szer ve zõk nek és le bo nyo lí tók nak.
-Polgármesteri Hi va tal-



A vers ün ne pe eb ben az év ben kü lön le ges év for du lót
adott, Jó zsef At ti lá nak a 100. szü le tés nap ját is ün ne pel -
het tük ek kor. 

Az „örök gyer mek” köl te mé nyei mel lett mai, he lyi vers -
írók rig mu sa it is hall hat tuk. A kö zön ség már is me ri Mé -
szá ros Il di kó és Sza bó Ti bor ver se it, ta lál koz tunk a
Tiszagyendáról ér ke zett Tonigold Gá bor írá sa i val és a
fegyverneki Szerémi Ni ko let ta is be mu tat ko zott a ver set
ked ve lõ kö zön ség nek.

A dal és a vers kö zös gyö ke rét érez het tük meg, ami kor
Dá vid Ma ri ka és test vé rei, Pé ter és Zol tán éne két hall -
gat tuk.
A po é zis elem zé se, ma gya rá za ta so ha nem kö ze lít he ti

meg a mû ve ket, hi szen ”nem vol na szép, ha ég re kel ne
az éji fo lyó csil la ga”. 
Bí zom ben ne, hogy a részt ve võk lel ké ben vissza-vissza -
tér nek a köl te mé nyek.

-Tûhegyi Julianna-

Ko vács Im re ma Õsi ben él,
de a sze mé lyi iga zol vá nyá -
ban a szü le té si he lye ként
Fegy ver nek sze re pel.
Gyer mek ko rá ban el köl töz -
tek Szapárfaluból, de
sok-sok éven ke resz tül a
nya ra kat a nagy né ni nél, a
szü lõ fa lu já ban töl töt te.
1999-ben, 55 éve sen sú lyos 
agy vér zést ka pott, ami nek
kö vet kez té ben jobb ol da lá ra 
le bé nult. At tól kezd ve ál lan -
dó ápo lás ra szo rult, kere-
kesszék hasz ná la tá ra kény -
sze rült.

Na gyon erõs aka rat tal és a rá oly jel lem zõ el szánt ság gal 
ju tott el oda, hogy fel állt a to ló szék bõl, lel ké nek bé ké jét
pe dig a ré gi-új kész te tés, a fes tés ad ta meg. Új ra ecse -
tet fo gott. Im már bal kéz zel ké szí ti cso dá la tos táj ké pe it,
örö kí ti meg éle té nek szép pil la na ta it.
A csa lád, a ba rá tok ta nú sít ják a vál to zást. Az óta is mét
öröm mel él, ezt az örö met ad ja to vább a né zõ nek is.

A ki ál lí tás meg te kint he tõ a Mû ve lõ dé si Ház ban áp ri lis
30-ig:

Hét fõ: 800 – 1400

Kedd 800 – 1900

Szer da 800 – 1400 1700 –19 00

Csü tör tök 800 – 1730

Pén tek 800 – 1300

-Tûhegyi Julianna-

Fest mé nyek Õsibõl
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A He lyi Ci gány Ki sebb -
sé gi Ön kor mány zat kez -
de mé nye zé sé re áp ri lis
16-án Ro ma Ki Mit
Tud?-ot tar tot tak a Mû ve -
lõ dé si Ház ban.

Az ered mé nyek rõl a kö -
vet ke zõ szám -
ban szá mo lunk
be a lap zár ta
mi att. A ké pek a 
pró bán
készültek.

-Tûhegyi Julianna-

Ro ma Ki Mit Tud
Az or szá gos hí rû Maszk Báb szín ház elõ adá sá ban A fur -
fan gos cso da dok tor ok cí mû elõ adást lát hat ták a gye re -
kek április 5-én.
A szom széd te le pü lé sek rõl na gyobb volt az ér dek lõ dés,
mint Fegyvernekrõl.
Az él mény azt kí sé ri el, aki ré sze se volt.

-Tû he gyi Julianna-

Furfangos csodadoktorok

A köl té szet nap ja



Egy re több ször érez het jük Fegy ver-
neken, hogy éget nek va la mit. Bü dös, 
szú rós szag van, go mo lyog a füst.
Egy szer re akár több utcában is.

A ta va szi kert ren de zé sek, ut ca tisz to -
ga tá sok meg kez dõd tek. Az össze -
ge reb lyé zett fü vet, il let ve ta valy ról
meg ma radt ned ves avart
ége tik a la ko sok. Ilyen -
kor nem gon dol nak ar -
ra, hogy bal eset-
ve szé lyes, za var -
ják a kör nye ze tük -
ben élõ ket, nem
hal la nak ma dár -
csi cser gést, nem
tud ják be szip pan -
ta ni a friss ta va szi il -
la to kat, nem is be szél ve 
a le ve gõ szennye zés rõl, hi szen a
ned ves nö vé nyi ré szek akár fél na pig 
is füs töl het nek. El füs tö lik az ér té kes
szervesanyagokat.

Ha nem akar ják te le töm ni a zsá kot
vagy a ku kát, ak kor egy na gyon egy -
sze rû meg ol dás sal ki küsz öböl he tõ a
kör nye zet szennye zés. Nincs is más -
ra szük ség csak 1 fél négy zet mé ter -
nyi te rü let re a kert sar ká ban, és
már is ké szít het jük a kom posz tot.
Hogy mi re jó ez? Ér té kes nö vé nyi
táp anya got nye rünk ve le, amely jó
táp anyag-után pót lás ra, min den nö -
vény alá ke rü lõ föld höz le het ke ver ni. 
Fel hasz nál hat juk kert ben ta laj ja ví -
tás ra, fó lia alat ti ter mesz tés hez, vi -
rág ki ül te tés hez, zöld ség ágyá sok-
hoz, fák te le pí té se kor az
ültetõgödörbe he lyez ve. A la kás ban
vi rág cse re pek be, bal kon- lá dák ba.

Ho gyan ké szít he tünk kom posz tot?
Priz má ba vagy kom poszt lá dá ba
(szel lõs fa lá dá ba) hal moz va a szer -
ves ház tar tá si és kony ha ker ti hul la -
dé kot. A kom posz tá lan dó hul la dé kot
5 cm-nél nem na gyobb da ra bok ra

kell ap rí ta ni. A kom poszt össze ra ká -
sa után (ami kor a priz ma vagy a lá da
meg te lik) kez dõd nek az át for ga tá -
sok. A ker ti kom posz to kat ál ta lá ban
4-6 he ten te kell át for gat ni, így a kom -
poszt kb. 3-4 hó nap után ta laj ja ví tás -
ra al kal mas anyag lesz, 6-8 hó nap
után pe dig köz vet le nül ta laj ként fel -
hasz nál ha tó. Az el sõ át for ga tás

után már nem sza bad friss
anya got a kom poszt hoz ad -

ni. Ha kell ned -
ve sít jük, ha
ned ves szá -
raz anyag gal
ke ver jük

össze. Ha az
el já rá si sza bá -

lyo kat be tart juk, a
kom posz tá lás kor az

egész ség re, vagy a kör nye zet re ká -
ros anya gok nem ke let kez nek. A jól
irá nyí tott érés so rán a kór oko zók, a
kár te võk és a gyom mag vak elpusz-
tulnak. Kom posz tunk ak kor érett, ha
sza ga az er dei föld re em lé kez tet,
szí ne sö tét bar na vagy fe ke te és
szer ke ze te mor zsa lé kos. 

Mi ke rül het a kom poszt ba? Min den
nö vé nyi ere de tû ház tar tá si hul la dék
kom posz tál ha tó: zöld ség- és gyü -
mölcs ma ra dék, étel ma ra dék (ha
nem a ha lom te te jé re he lyez zük,
mert az vonz za a bo ga ra kat és le -
gye ket, va la mint a rot hasz tó bak té ri -
u mok mi att kel le met len sza gú le het), 
her vadt vi rág, ká vé zacc, ki for rá zott
tea le ve lek, fe hé rí tet len pa pír fil -
ter-zsá kocs ka, ap ró ra tört to jás héj
(me szes ta la jon ne nagy mennyi ség -
ben), pa pír-to jás do boz (ap ró ra fel da -
ra bol va), papírzsebkendõ, könnyen
fosz ló pa pír tör lõ ken dõ, toll, szõr,
gyap jú, nö vény evõ ál la tok ürü lé ke a
szal ma vagy for gács alom mal együtt, 
ku tya gu mi (kis mennyi ség ben), pa -
mut szö vet- és len vá szon ma ra dék,

fa ha mu. Ker ti hul la dé kok: le hul lott le -
ve lek, ap rí tott nye se dék, el vi rág zott
nö vé nyek, kaszálék (vi gyáz ni kell
ne hogy túl ned ves le gyen, mert rot -
ha dás nak in dul hat, in kább cél sze rû
né hány na pos szá rí tás után kom-
posztálni).

Mi nem ke rül het a kom poszt ba? Bur -
go nya szár (gu mó és szár rot ha dás
ter jesz té sé nek ve szé lye mi att), ta -
rack (to vább sza po ro dá sa mi att),
egész ke nyér, a fa le ve lek kö zül a
dió-, gesz te nye-, pla tán-, tölgy- és je -
ge nye (ne he zen bom la nak le és a
bom lás so rán mér ge zõ anya gok ke -
rül het nek a kom poszt ba).

Mi lyen elõ nyök kel jár a kom posz tá -
lás? Ke ve sebb lesz a sze mét és ol -
csóbb a ke ze lé se, így ke ve sebb a
sze mét díj, nem szennyez zük a kör -
nye ze tet. A ta laj mi nõ sé gét a kom -
poszt tal na gyon jól le het ja ví ta ni:
fo koz za a ta laj bi o ló gi ai ak ti vi tá sát,
ja vul a ta laj víz-, hõ- és le ve gõ gaz -
dál ko dá sa, ta laj táp anyag tá ro ló ké -
pes sé ge nö vek szik. A komposz-
tok ban ta lál ha tó hor mon ha tá sú
anya gok ser ken tik a nö vé nyi nö ve -
ke dést. Na gyobb lesz a nö vé nyek el -
len ál ló ké pes sé ge a kór oko zók kal és 
a kár te võk kel szem ben. A ta laj szer -
ke zet sta bi li tá sa nõ. Táp anyag
vissza pót lás ra, trá gyá zás ra szin tén
ki vá ló an al kal mas. Las sú a táp -
anyag-fel tá ró dás, ki csi a ki mo só dás
ve szé lye. Nem kell el éget ni a fe les le -
ges sé vált ága kat, nye se dé ke ket.
Ke vés bé szennyez zük kör nye ze tün -
ket, éssze rû en és fe le lõ sen já runk el. 
A kom posz tá lás so rán a sze münk
elõtt tör té nik a ter mé szet ön fenn tar tó 
kör for gá sa, amely nek mi is ak tív
részesei vagyunk.

-Kocsmár Erzsébet-
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Ma já lis 2005
Idén is lesz má jus, lesz
má jus 1-e, így lesz ma já lis 
is. 
A ha gyo má nyos ren dez -
vé nyen az ed dig is meg -
szo kott ese mé nyek kel
ta lál koz hat nak (mû vé sze ti 
be mu ta tók, sport, já té kok,
versenyek stb.). 
A rész le te ket a pla ká to kon 
ta lál hat ják meg.

Min den kit sze re tet tel vá -
runk!

-Tûhegyi Julianna-

Programajánló
• áp ri lis 30. 16 óra: Ko vács Im re

ki ál lí tá sá nak zá rá sa 

• áp ri lis 30. 21 óra: Dogs kon cert
a Sport te le pen 

• má jus 1. 8 óra: Ma já lis 
a Sport te le pen 

• má jus 21. 8 óra: II. Or szá gos
Diák-Gulyásfesztivál 
a Sport- te le pen 

• má jus 28. 9 óra: Gyer mek na pi
Ku pa a Sport te le pen 

• jú ni us 18. 21 óra: Dogs kon cert 

• má jus 25-26.: Vi rág zó Ti sza
Nap ja

-Tûhegyi Julianna-

Ne égessük el! Inkább komposztáljuk!



MEGHÍVÓ

A FEGYVENEKI HORGÁSZ EGYESÜLET
VEZETÕSÉGE 

ér te sí ti az en ge déllyel ren del ke zõ tag ja it, hogy a
VEGYESHALFOGÓ VERSENYÉT

2005. áp ri lis 30-án /szom ba ton/ tart ja a
NAGYKUNSÁGI FÕCSATORNÁN. 

GYÜLEKEZÉS ÉS NEVEZÉS 
a 4. sz fõ úti híd nál 0600 -tól 0700 -ig.

A VERSENY IDÕTARTAMA:
0730 -tól 1100 -ig

DÍJAZÁS:

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 ki fo gá sát az FVM a ver seny ide jé re engedélyezi.
Min den hor gász tár sat sze re tet tel vá runk!

-A Vezetõség-
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A Fegyverneki Horgász
Egyesület hírei

A jó idõ be kö szön té vel be in dult a horgászszezon. A
nagy tél el le né re sem volt hal pusz tu lás a vizeken.

Az év el sõ hó nap já ban kö zel 200 hor gász vál tott ná -
lunk hor gász en ge délyt. Ör ven de tes hír a hor gá szok
szá má ra, hogy a Ha lász Kft. meg kezd te a ta va szi hal te -
le pí té se ket. A fegyverneki 2-es, 3-as és 4-es holt ágak ba 
össze sen 18 q ho rog ra érett pon tyot te le pí tett, a
szakállasi holt ág ba 11 q-t, a Nagy kun sá gi Fõ csa tor ná ba 
31 q-t. Hor gász egye sü le tünk vé gig kí sér te a ha lat a mér -
le ge lés tõl a víz been ge dé sig. A Ha lász Kft. 3 na pos ti lal -
mat ren delt el a te le pí tés után. Kö szön jük
hor gász tár sa ink nak, hogy meg ér tés sel fo gad ták a kor -
lá to zást. 

Hor gász el len õre ink már ci us ban to vább kép zé sen
vet tek részt., amit a FVM Ha lá sza ti- Va dá sza ti Fel ügye -
lõ sé ge ren de zett a Ha lász Kft.-vel kö zö sen. A to vább -
kép zés vizs gá val zá rult. El len õre ink kö zel 100 %-os
teszteket írtak. Gratulálunk nekik!
Né hány szót a hal õr zés rõl:
A hor gász el len õrök el len õriz he tik a hor gász ok má nyo -
kat, a ki fo gott ha lat, a fo gá si nap ló ve ze té sét, a víz part
tisz ta sá gát, a hor gá szó sze mély jár mû vét. A sza bály ta -
lan sá got el kö ve tõ sze mély tõl be von hat ják az ál la mi je -
gyet és a te rü le ti en ge délyt. Örü lünk an nak, hogy
hor gá sza ink nem ve szik zak la tás nak az el len õrök mun -
ká ját és egyre kevesebb szabálytalanság történik a
vízparton.
Ké rem, hogy a sze me te lés re fi gyel jünk még job ban oda, 
hi szen min den ki tud ja, hogy sze me tes és sze me tes kör -
nyé kû he lyen nem le het hor gász ni. Ti los a ví zi és a víz -
par ti nö vény zet írtása, a víz part meg bon tá sa, sté gek
épí té se akár föld bõl, akár más anyag ból.
Ké rem, hogy min den ki tart sa be, hogy a he lyi hor gász -
rend sze rint ti los fog lalt he lyet a ví zen, vagy a víz par ton
akár rend sze res ete tés, akár más cí men lé te sí te ni,
fenntartani.
Tá jé koz ta tom még tag ja in kat, hogy áp ri lis 24-én a Kö -
zép-Ti sza-Vi dé ki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé gé nek
kül dött köz gyû lé sén ve szünk részt Szol no kon, mely nek
anya gát bár ki meg te kint he ti a hor gász iro dá ban.
Az áru sí tás meg vál to zott idõ pont ját a hor gá szok már
meg szok ták. Jó vá lasz tás volt a pén tek, mert így az
egész hét vé gén le he tõ ség nyí lik a hor gá szat ra.
Hor gász egye sü le tünk áp ri lis 30-án ren de zi meg ha gyo -
má nyos vegyeshalfogó ver se nyét, mely re sze re tet tel
vár juk az összes hor gász en ge déllyel ren del ke zõ ta gun -
kat. 

Tukarcs Istvánné                                                                                                                         
-elnök-        

FIÚK FIGYELEM!
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és 
Szak is ko la a 2005/2006-os tan év tõl 
mi ni mum 8 osz tállyal ren del ke zõ, 
16 évet be töl tött ta nu lók ré szé re 

(16-tól 21 éves ko rig)

SZERKEZETLAKATOS 
szak mai kép zést in dít.

Kép zé si idõ: 2 év

Je lent ke zés:
 

sze mé lye sen, 
áp ri lis 30-ig

Kindert Ferencné
igaz ga tó he lyet tes -

nél 
Fegy ver nek, 

Dó zsa Gy. út 2.
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A Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség 2005. év ben új ra -
in dí tot ta a Bozsik-utánpótlásnevelõ és te het ség ku ta tó
prog ram ját, amely nek ke re te in be lül a Fegy ver nek
NKSE, 6 éves kor tól sze ret né meg kez de ni a gye re kek

kép zé sét, ver se nyez te -
té sét. 

Né hány mon dat ban sze -
ret ném tá jé ko zat ni Önt
(Önö ket), a prog ram
alap ve tõ irány el vé rõl és
cél já ról:
„ A Bozsik-program alap -
gon do la ta a te het ség ku -
ta tás, gon do zás és fej -
lesz tés. Cél ja hogy tö -
meg bá zist te remt sen a
ma gyar lab da rú gás szá -
má ra, hogy a gyer me ke -

ink szak sze rû, kor sze rû és
élet ko ri sa já tos sá ga ik nak
meg fe le lõ kép zés ben ré sze -
sül je nek, va la mint hogy egy -
sé ges sé vál jon a ma gyar
lab da rú gó után pót lás-ne ve -
lés, elõ se gít ve ez zel a te het -
sé gek elõ re ha la dá sát.

Fon tos to váb bá, hogy mi nél
több kis lány és kis fiú sze res -
se meg a fut ballt és sze rez -
zen élet re szó ló él mé nye ket
e gyö nyö rû já ték ál tal. A
prog ram struk tú rá já ból és
or szá gos le fe dett sé gé bõl
adó dó an min den te het sé -
ges gye rek szá má ra le he tõ -
ség nyí lik a lab da rú gás
ma gas szin tû el sa já tí tá sá ra.
A leg fon to sabb azon ban az
hogy a gye re kek egész sé -
ges élet mód ra tör té nõ ne ve -
lé se meg tör tén jen, füg-

getlenül at tól, hogy te het sé ges-e vagy csak  sze ret fo ciz -
ni!”
Fegy ver nek NKSE  lab da rú gó to bor zót hir det min den
pén te ken az aláb bi kor osz tály ok ban és idõ pont ok ban:

Edzés kez de te:

• U-7 kor osz tály (1998. ja nu ár 01. után szü le tett gye re -
kek) 16.00 óra

• U-9 kor osz tály (1996. ja nu ár 01. és 1997. de cem ber
31. kö zött szü le tett gye re kek) 15.00 óra

• U-11 kor osz tály (1994. ja nu ár 01. és 1995. de cem ber
31. kö zött szü le tett gye re kek) 14.00 óra

A to bor zó ra a gyer me kek hoz za nak ma guk kal (idõ já rás
függ vé nyé ben) sport fel sze re lést és spor to lás ra al kal mas
ci põt. A gye re kek ver se nyez te té sé nek fel té te le, hogy a
Lab da rú gó Szö vet ség be rend sze re sí tett tag sá gi iga zo -
lás sal ren del kez ze nek, amely el ké szí té sé hez 2 db iga -
zol vány kép szük sé ges (Amennyi ben ez nem áll

ren del ke zés re a ké -
sõb bi ek ben pó tol ha -
tó).

Re mél jük hogy a fen ti
gon do la tok ha tá sá ra
ked vet ka pott Ön
(Önök), de el sõ sor ban 
a gyer me ke, ah hoz
hogy meg is mer je ezt
a cso dá la tos sport -
ágat, és részt vesz nek 
a fog la ko zá so kon. Ha
a le ír tak kal kap cso lat -
ban bár mi lyen kér dé -
se van, ak kor 
Fa ra gó At ti la 
(Tel: 20-388-98-37)
vagy Fa ra gó Zsolt
(20-389-1078) nyújt
fel vi lá go sí tást.

Hanák István 
-SE elnök-    

Az elsõ foglalkozáson örömmel fociztak a gyerekek

fotó:Ipacs

Pályán a legkisebbek

Kiváló minõségû

õrölt

fûszerpaprika

kapható Marx K. út

11/b. szám alatt.

Ház eladó 

H
Fegyvernek, Árpád út 35. 

szám alatt.

 Érdeklõdni: Fegyvernek,
Damjanich út 64.

Honlapcím változás!
A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la hon -
lap cí me meg vál to zott, az új cím:
 www.mora-fegyvernek.sulinet.hu

Vál la lom! 
Fa ház, gyors szer ke ze tû 
ház épí té sét, va la mint
te tõ-, elõ te tõ-ké szí tés,

te tõ cse re, 
te tõ tér be épí tés, gipsz -

kar to no zás, lam bé ri á zás 
szak sze rû el vég zé sét!

Ér dek lõd ni: 

06-70/362-5741 vagy 
06-70/385-8569
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Két és fél szobás,
összkomfortos, teljesen
felújított családi ház,

melléképületekkel, rendezett
udvarral a Táncsics M. út
96/a. szám alatt eladó.

Érd.: 06-56/480-450 vagy

06-70/536-2025 

telefonszámon.

Örü lünk, hogy a 2005-ös év ben is mét kö szönt het ben -
ne te ket a Tri ász Racing Te am! Sze ret nénk egy ki csit
me sél ni ed di gi él mé nye ink rõl.

Bár két éve ala kult meg a csa pa tunk,  a ta va lyi évad hoz -
ta meg a si ke re ket. A múlt év ben még csak Mart fû re jár -
tunk ver se nyez ni, ahon nan si ke rült el hoz ni egy ha to dik,
majd ké sõbb egy har ma dik he lye zést. Ezen kí vül kap -
tunk pár kü lön dí jat is, mint pl.:  A  leg pec he sebb ver seny -
zõ nek já ró kü lön dí jat, mert a cél elõtt 50 mé ter rel
szét sza kadt a kar dán ke -
resz tünk, így fel kel lett ad -
nunk a ver senyt. 

Most sze ret nénk egy pi cit az 
idei év rõl me sél ni. Már el -
kez dõ dött a sze zo nunk, ami
két kü lön bö zõ ver seny so ro -
zat ból áll. 

Az egyik a Spu ri Ama tõr
„Ra liszla lom” Ku pa so ro zat
2005, amely há rom ver senyt 
tar tal maz er re az év re. En -
nek az el sõ for du ló ja volt ja -
nu ár 29-én, a III. Ha vas –
Je ges Kétpó Ku pa. Ez egy
rend kí vül jó mi nõ sé gû pá -
lyán lett meg ren dez ve. Ez
az ered mé nyün kön is meg -
lát szott, ugyan is az elõ ke lõ
má so dik he lye zést ér tük el, holt ver seny ben egy La da
Sa ma rá val. A rend kí vül jól szer ve zett ren dez vé nyen - a
nagy hi deg el le né re - a ver seny zõk és a né zõk is jól
érez ték ma gu kat. Er rõl a ver seny rõl bõ veb ben a 
www. rallyzone.hu internetcí men kap hat tok tá jé-
koztatást.

A má sik so ro zat ami ben sze ret nénk részt ven ni, a Ti -
szán tú li Rallysprint Ku pa, ami hat ver seny bõl áll. Ez
utób bi már nem ama tõr szin tû. A ne ve zé si dí jak  lát tán 
kö rül be lül ket tõ re tu dunk be ne vez ni. 
A ver se nyek idõ pont ja it nem tud juk elõ re kö zöl ni, ugyan -
is mi is 2-3 hét tel elõt te kap juk meg. Ha  kel lõ  szá mú ér -
dek lõ dõ lesz, pla ká to kat helyzünk ki  a ver seny
idõpontjairõl.

Az au tó ról em lí te nénk pár szót. A tél fo lya mán a mo tor ját 
ki vet tük, és tel je sen fel újí tot tuk, ki könnyí tet tük, ki re szel -

get tük. A kétpói ku pán
már ez zel a mo tor ral in -
dul tunk. Úgy érez zük,
ez zel ütõ ké pe sebb le -
het az au tónk.  
Ha ma ro san el ké szül
sa ját internetes ol da -
lunk, mely rõl ké pe ket,
vi de ó kat is le tölt het tek.

Vé ge ze tül sze ret nénk
meg kö szön ni ed di gi tá -
mo ga tó ink nak, hogy
mel let tünk áll tak, és se -
gí tet tek akár anya gi lag,
akár fi zi ka i lag, er köl csi -
leg. Va la mint szí ve sen
fo gad nánk le en dõ tá -
mo ga tó ink je lent ke zé -
sét is. Sze re tet tel

vá runk min den szur kol ni vá gyót és ér dek lõ dõt!

Fel vi lá go sí tás és in for má ció a Tri ász Racing Te am csa -
pa tá nál.

-Czégér La jos-

A csa pat tag jai: Szatlóczki Ti bor, Czifra Ger gõ, Czégér La jos 

50 órás angol intenzív
nyelvtanfolyam indul

Fegyverneken az Orczy Anna
Általános Iskola és

Szakiskolában a szolnoki „Más
Oktatás” keretében. 

650,- Ft/óra
Érd.: 

06-56/481-513  vagy 
06-70/518-9455

telefonszámokon.

Csa lá di ház el adó
Bocs kai út 25. szám alatt.

B 
Ér dek lõd ni: 06-56/481-234

te le fon szá mon 1800 óra után.

Benzingõz õrültek

HORVÁTH  BÉLA szakoktató folyamatosan indít vezetõi tanfolyamot
személygépkocsira, nagy- és kismotorra FEGYVERNEKEN.

El mé le ti kép zés az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lá ban
(Fel sza ba du lás út 161. sz.) (C; C+E; ADR ka te gó ri ák ban is vár juk az
ér dek lõ dést.)
-Több szö ri rész let fi ze té si le he tõ ség!
-Vissza igé nyel he tõ a kép zé si díj 30 %-a!
-Egyéb ked vez mé nyek rõl tá jé koz ta tást kap hat, il let ve je lent kez het
az aláb bi cí men:

Fegyvernek, Hársfa út 17. Telefon: 06-30/607-2652

Autóközlekedési Tanintézet SZOLNOK (OKÉV-050100-02)
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Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett 

fiunk, testvérem 

Tukarcs István 

temetésén megjelentek, és

együtt éreztek a család

fájdalmával.

A Gyászoló Család

Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak,

barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik 

Holló András temetésén részt vettek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek. Szeretete és emléke szívünkben

örökké él.

A Gyászoló Család

Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak,

barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik 

Rácz József temetésén részt vettek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek. Szeretete és emléke szívünkben

örökké él.

A Gyászoló Család

Anya köny vi hí rek
A kö vet ke zõ lap szám tól anya -
köny vi hí re ket is kö zöl a
Fegyverneki Hír mon dó. Ter mé -
sze te sen csak a szü le té sek, há -
zas ság kö té sek és a ha lá lo zá sok
hí re it kö zöl jük in gye ne sen.
A sze mé lyes ada tok csak a be je -
len tõ hoz zá já ru lá sá val kö zöl he -
tõ ek, ezért az ügy in té zés kor
ka pott adat lap ki töl té se eh hez el -
en ged he tet len.

-Polgármesteri Hivatal-

Fel hív juk a Gaz dál ko dók fi gyel mét
Azok a Gaz dák akik már meg kap ták az egy sé ges te rü let -
ala pú és nem ze ti tá mo ga tás igény lé sé hez szük sé ges
nyom tat vá nyo kat és azok is akik még nem,  igé nyük ér vé -
nye sí té se vé gett so ron kí vül jár ja nak el. 
Ke res sék fel a fa lu gaz dászt, a ka ma rai ta nács adót, hogy a 
tá mo ga tá si ké re lem ki töl té sé ben se géd kez ze nek, és a ki -
töl tött tá mo ga tá si ké rel me ket a ki töl tést kö ve tõ en azon nal
küld jék meg a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va -
tal Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ki ren delt sé gé hez 
(5000 Szol nok, Jó zsef At ti la út 36.).

-Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Jász-Nagykun- Szolnok Megyei            

Fölmûvelésügyi Hivatala-               

Fegyvernek Nagyközség területén mért csapadékmennyiség 2001-2005. év



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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné jegy zõ

Fõ szer kesz tõ: Szil vás No é mi

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

2005. évi lap zár ta idõ pont jai: jú ni us 06. 12 óra, au gusz tus 01. 12 óra,

ok tó ber 03. 12 óra, no vem ber 28. 12 óra.

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

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

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

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

a Pol gár mes te ri Hi va tal 1. sz. iro dá já ban Gö rög Gábornénál .

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

Szol nok, Os tor út 2/a.

Meg je le nik 3.000 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 címrõl.

LOMTALANÍTÁS
Tá jé koz tat juk a La kos sá got, hogy a te le -
pü lési szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról
szó ló 10/2003. (III.6.) sz.  ön kor mány za ti
ren de let alap ján a lom ta la ní tás ra 2005.
áp ri lis 26. nap já tól áp ri lis 29. nap já ig kerül
sor, az alábbi fel osz tás ban:

• I. kör zet   2005. áp ri lis 26. (kedd)
• II. kör zet  2005. áp ri lis 27. (szer da)
• III. kör zet  2005. áp ri lis 28. (csü tör tök)
• IV. kör zet 2005. áp ri lis 29. (pén tek).

A kör ze tek meg egyez nek a rend sze re sen
vég zett sze mét szál lí tás nál meg ál la pí tott
kör ze tek kel.

Lom ta la ní tás kö ré be tar to zó hul la dék: 
az az al kal mi lag kép zõ dött vagy fel hal mo -
zó dott te le pü lé si szi lárd hul la dék, amely
mé re te, mennyi sé ge, össze té te le mi att
nem he lyez he tõ el a rend sze res el szál lí -
tás ra al kal ma zott gyûjtõedényzetben és
nem mi nõ sül ve szé lyes hul la dék nak. 

Nem he lyez he tõ ki a ház tar tá si hul la -
dék, va la mint a fel hal mo zó dott épí té si
és me zõ gaz da sá gi hul la dék!

Az el szál lí tan dó hul la dé kot úgy kell el he -
lyez ni a köz te rü le ten, hogy az a jár mû és
gya lo gos for gal mat ne aka dá lyoz za, zöld

te rü le tet, nö vény ze tet 
ne ká ro sít sa, és ne
jár jon bal eset vagy
kár oko zás ve szé -
lyé vel.

-Polgármesteri Hivatal-

F E L H Í V Á S
A Fegyverneki Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te
és az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la 

meg ren de zi a

 II. Or szá gos Di ák – Gu lyás fesz ti vált. 
A ver seny idõ pont ja: 

2005. má jus 21. (szom bat) 800 
Hely szín: Fegy ver nek, If jú sá gi Park 

Az aláb bi ka te gó ri ák ban vár juk azon 3-5 fõs csa -
pa tok je lent ke zé sét, akik vál lal ják, hogy bog rács -

ban, sza bad té ren gu lyást fõz nek:
1. Ven dég lá tós is ko lák 
2. Más kö zép is ko lák 
3. Ál ta lá nos is ko lák

Az or szág bár mely is ko lá já ból vár juk a csa pa tok
je lent ke zé sét.

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2005. áp ri lis 30.
Je lent ke zé si cím: 

Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la 
Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 2.

Tel/fax: 56/481-077

Jel szó: „Õriz zük meg a ma gya ros íze ket!”
Kö ve tel mény: min den csa pat sa ját ma ga gon dos -
kod jon a fõz ni va ló ról és a fõ zé si le he tõ ség rõl
(aján lott sá tor fel ál lí tás is, rossz idõ ese té re). 

A csa pa tok nak leg alább há rom adag ételt kell ké -
szí te ni kós to lás ra, me lyet a ven dég lá tós is ko lá sok -
nak szak sze rû en fel is kell tá lal ni uk.

 A ver seny dí jai ka te gó ri án ként:
I. díj: 20 000 Ft ér té kû vá sár lá si utal vány
II. díj: 15 000 Ft ér té kû vá sár lá si utal vány
III. díj: 10 000 Ft ér té kû vá sár lá si utal vány

A zsû ri ne ves szak em be rek bõl áll. A ven dég lá tós
is ko lák gyõz tes csa pa ta az elõ zõ év ben a Szé kely
Mi hály Szak kép zõ Is ko la (Szar vas) ta nu lói ál tal
nyert ván dor ku pát is ha za vi he ti.
Kü lön dí jaz zuk azon csa pa tok pro duk ci ó it, akik a
fesz ti vál ra va la mi lyen szó ra koz ta tó, sza bad té ren
elõ ad ha tó mû sor szám mal is be ne vez nek.A be ne -
ve zett csa pa to kat a leg fon to sabb tud ni va lók ról
má jus 10-ig ér te sít jük.

A szí nes prog ra mok ra min den ked ves ér dek lõ dõt
sze re tet tel vá runk!

-Or czy An na Ált. Isk. és Szakisk.-

20. oldal Fegyverneki Hírmondó 2005. április 20.

mailto:mszervez@fegyvernek.hu

