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A Ma gyar Kul tú ra Nap ja ad -
ja azt a le he tõ sé get, ami kor
a fegyverneki ama tõr elõ -
adók be mu tat ják a tu dá su -
kat.

A „Fegy ver nek Tu do má -
nyos és Kul tu rá lis Mun ká já -

ért” ki tün te tés át adá sa kor
az ün nep lõ kö zön ség min -
dig je les mû sort lát hat. Az
ün nep lõ ket eb ben az év ben 
Huber Fe renc pol gár mes ter 
kö szön töt te, me lyet a 8. ol -
da lon ol vas hat nak .

Az ön kor mány za ti ün nep -
sé gen csak egy rö vid mû sor 
fo gad ta a kul tú ra ba rá ta it.
Így a Baldácsy Est vált a be -
mu ta tók köz pont já vá. 

Az ön kor mány za ti ün nep -
ség dí szí té sé nél több mû -
sort lát hat tunk itt.

A Vi rág zó Ti sza Nap ján de -
bü tált Szapáry Nép dal kör
nyi tot ta a be mu ta tók so rát
Gö rög Gá bor kö szön tõ je

után. A lel kes asszo nyok
mind két dal csok ra öröm mel 
töl töt te el a kö zön sé get. 

A Pa csir ta Ci te ra ze ne kar
sa ját mû sor ral is szín re lé -
pett. Õket üd vö zöl het tük
ezen kí vül az Annaházi If -

júsá gi és Fel nõtt Tánc cso -
port egy-egy tán cá nak
biz tos kí sé rõ je ként is.

A tánc cso port ok tól össze -
sen négy tán cot lát hat tunk.
A Dél al föl di és a Szat má ri
tánc a tá gabb szü lõ föl dünk,
az Al föld ma gyar nép tánc-
ha gyo má nyát ele ve ní tet te
fel. A Ceglédberceli ug rós
és a Rá ba kö zi tánc a ma -
gyar or szá gi né me tek moz -
gás kul tú rá já nak le nyo ma tát 
mu tat ta be.

A Nõi kar tel je sen más mû -
ve ket adott elõ a Ma gyar
Kul tú ra Nap ján, mint a
Baldácsy Es ten. Ar ra is vi -
gyáz tak, hogy a de cem be ri
Ad ven ti hang ver seny mû -
so rát se is mé tel jék meg. A
meg ala ku lá suk ötö dik év -
for du ló ján mi nél több ol da -
luk ról akar tak be mu tat-
kozni.

A már an to ló gi á ban meg je -
lent, Red Zombie-ként is -
mert Sza bó Ti bor ver se i bõl
is hall hat tunk né há nyat.

A zárószámban együtt éne -
kelt slá ger elõ adá sát a
Dogs ze ne kar, a Nõi Kar, a
Pa csir ta Ci te ra ze ne kar és

ba rá ta ik elõ adá sá ban hall -
hat tuk.

 A he lyi mû vé sze ti élet fej lõ -
dé sét mu tat ja, hogy az
ama tõr mû vé szek be mu tat -
ko zá sa a Baldácsy Es ten
önál ló vá vált. En nek csak
egy ré szét lát hat ták azok,
akik az ön kor mány za ti ün -
nep sé gen részt vet tek. 

Kö szön jük az elõ adók nak
és a fel ké szí tõ ik nek a gyö -
nyö rû be mu ta tó kat. So -
kunk nak okoz tak kel le mes
es té ket.

-Tû he gyi Ju li an na-
-fotók: Nardai Dániel-
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A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép vi se lõ tes tü -
let 4 ülést tar tott. A ho zott dön té sek rõl az aláb bi ak ban tá -
jé koz tat juk a la ko so kat:

De cem ber 2-i so ron kí vü li ülé sen: 

• A tes tü let mó do sí tot ta az ön kor mány zat 2005. évi költ -
ség ve tés ét.

• Az Al só ré ti Holt-Ti sza víz te rü let ha lá sza ti jo gá nak meg -
vál tá sá hoz 8 mil lió Ft fej lesz té si hi tel fel vé tel ét hagy ta
jó vá. A több év óta tar tó bí ró sá gi per de cem ber ben zá -
rult le. A Deb re ce ni Íté lõ táb la 8 mil lió Ft fi ze té sét ítél te
meg egy összeg ben a Ha lász Kft. ré szé re.

De cem ber 15-i so ros ülé sen:

• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat költ ség ve tés ét.
• Jó vá hagy ta a tes tü let 2006. évi mun ka terv ét, me lyet

köz zé te szünk a Hír mon dó ban is. 
• A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ön kor mány za ti ren de let

mó do sí tá sa az Idõ sek Klub já ban fi ze ten dõ ét ke zé si és
há zi se gít ség nyúj tá si té rí té si dí ja kat ál la pí tot ta meg. 

• Ren de le tet al ko tott a tes tü let az elekt ro ni kus ügy in té -
zés rõl. E ren de let ki mond ja, hogy a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás so rán az ügyek elekt ro ni kus úton nem
in téz he tõk. 

• A me zõ õri szol gá lat ról szó ló ren de let mó do sí tá sa ha tá -
lyon kí vül he lyez te a me zõ õri já ru lék men tes ség re vo -
nat ko zó sza kaszt. 

• Jó vá hagy ta a tes tü let az Al só ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál -
ko dá si Ter vét és Hor gász rend jét. 

• A köz ség te le pü lés ren de zé si ter vé nek mó do sí tá sá val
össze füg gõ költ sé gek re kö te le zett sé get vál lalt. 

• A me gyei Hetényi G. Kórház-Rendelõintézet Szü lé -
szet-Nõ gyógy ásza ti Osz tály a la ko sok meg elé ge dé sé -
re és igé nyé re már több éve ki he lye zett rák szû rést
vé gez az Or vo si Ren de lõ ben. E mun ka el is me ré se ként 
az osz tály ala pít vá nyát 250.000.- Ft-tal tá mo gat ja az
ön kor mány zat. 

• A kétpói hul la dék le ra kó  kon zor ci u mi tag ja i val kö ten dõ
meg ál la po dás ter ve ze tet fo ga dott el a tes tü let, mi sze -
rint a fegyverneki ön kor mány zat – el té rõ en a töb bi ön -
kor mány zat tól - a 10 %-os ön részt ma ga kí ván ja
fi nan szí roz ni, ezért a be ru há zá si költ sé gek hez 10 mil lió 
Ft elõ leg fi ze té sét vál lal ta. A fi ze ten dõ összeg ben vi ta
me rült fel, így bí ró ság tól kér tük an nak meg ál la pí tá sát. 

• „Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul tu rá lis Mun ká já ért
Díj”-at ado má nyo zott a tes tü let Baksay Elek pe da gó -
gus nak. 

Ja nu ár 12-i so ron kí vü li ülé sen:

• Jó vá hagy ta a 2006. évi költ ség ve té si terv kon cep ci ót.
• A me gyei ön kor mány zat el nö ké nek fel ké ré sé re tár gyalt 

a kétpói ál la ti hul la dék gyûj tõ te lep be ru házás gesz to ri
fel ada ta i ról. A tes tü let ke vés nek ta lál ta az in for má ci ót,
ezért elõ ze tes egyet ér tés ét ad ta, hogy a szer ve zé si fel -
ada to kat Fegy ver nek Ön kor mány zat lás sa el, de a
gesz to ri fel adat vál la lá sá val kap cso la tos vég le ges dön -
tést a töb bi ön kor mány zat együtt mû kö dé si szán dé ká -
nak is me re té ben hoz za meg. 

Ja nu ár 26-i ülé sen: 

• Mó do sí tot ta a tes tü let a 2006. évi terv kon cep ci ó ról szó -
ló ha tá ro za tot és el sõ ol va sat ban tár gyal ta a költ ség ve -
té si ren de let-ter ve ze tet. Mi vel a költ ség ve tés hez
min den adat nem állt ren del ke zés re az ülés idõ pont já -
ig, a tes tü let feb ru ár 8-án so ron kí vü li ülést tart a költ -
ség ve té si té má ban. 

• A szo ci á lis tör vény mó do sí tá sá ból adó dó an az ön kor -
mány zat a szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de le tét mó do -
sí tot ta a kép vi se lõ tes tü let.

• Az ön kor mány za ti la ká sok bér le té rõl, va la mint el ide ge -
ní té sé rõl szó ló ön kor mány za ti ren de let az ele mi kár mi -
at ti tá mo ga tás sal vá sá rolt ön kor mány za ti la ká sok után
5 % ka mat fi ze té sét ír ta elõ. Te kin tet tel ar ra, hogy a
2005. évi bel víz ká ro sul tak ré szé re a kor mány ren de let
alap ján lé nye ge sen ma ga sabb össze gû tá mo ga tást
ka pott a te le pü lés, mint az 1999-2000. évi bel víz kár ra
és ked ve zõbb fel té te lek kel, így fe szült sé get okoz a két
tá mo ga tás kö zöt ti kü lönb ség. Ezért és la kos sá gi kez -
de mé nye zés re a tes tü let az 5 % ka ma tot tö röl te a ren -
de let bõl. 

• Né hány ap ró pon to sí tás után a tes tü let az ön kor mány -
zat va gyon gaz dál ko dá sá ról szó ló ren de le tét ha tá lyon
kí vül he lyez te és új ren de le tet al ko tott.

• A köz mû fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló
ren de let bõl tö röl te a tes tü let azt a sza bályt, hogy
amennyi ben az út alap épí té se tárgy év au gusz tus 31-ig
be fe je zõ dik, ak kor az ön kor mány zat a zá ró ré te get
meg épí ti, ugyan is a pá lyá za tok mi att nem biz tos, hogy
a tárgy év ben er re sor ke rül het. 

• A jár da épí tés sel kap cso la tos sza bályt ak ként mó do sí -
tot ta a tes tü let, hogy „Jár da épí tés ese tén a Kép vi se lõ -
tes tü let vál lal ja a tel jes anyag költ sé get és az anya gok
hely szín re szál lí tá sát ab ban az eset ben, ha a tü kör vá -
gás sal, zsa lu zás sal, utó ke ze lés sel kap cso la tos mun -
ká la to kat a la kó kö zös ség el vég zi.”

• Az ön kor mány zat nyom vo nal ese tén a ki ala kult jár da
szé les sé gû, en nek hi á nyá ban 80 cm szé les sé gû, 10
cm vas tag sá gú, 10 cm-es ho mok ágya zat tal ké szí tett
be ton jár da, és nagy ka pu be já ró ként to váb bi 0,2 m3 be -
ton anyag- és szál lí tá si költ sé gét fe de zi, akár szer ve -
zett mó don, akár egyé ni leg ké szült jár da ese té ben.

• A ren de let  ed dig max. 5 m szé les ka pu be já ró épí té sé re 
adott le he tõ sé get, a mó do sí tás után ez 5,5 m. 

• A könnyebb ke zel he tõ ség ér de ké ben az ed di gi alap- 
és mó do sí tó ren de le te ket a tes tü let ha tá lyon kí vül he -
lyez te és új ren de le tet al ko tott a köz mû fej lesz té si cé lú
tá mo ga tá sok ról. 

• Vál lal ko zá sok tá mo ga tá sá ról, va la mint a fog lal koz ta -
tást elõ se gí tõ tá mo ga tás ról szó ló ren de let mó do sí tás
az aláb bi a kat tar tal maz za: ked vez mé nye zett kö te les a
tá mo ga tás hoz kap cso ló dó min den ira tot az oda íté lést
kö ve tõ 10 évig meg õriz ni és a tá mo ga tást nyúj tó ilyen
irá nyú fel hí vá sa ese tén azo kat kö te les be mu tat ni.

• A ren de let sze rin ti tá mo ga tás ak kor ad ha tó, ha a tá mo -
ga tott nyi lat ko zik, hogy bár mi lyen for rás ból cse kély
össze gû tá mo ga tá si jog cí men oda ítélt tá mo ga tás
össze ge 3 év vo nat ko zá sá ban nem ha lad ja meg a
100.000 eurónak meg fe le lõ Ft össze get. 

• Cse kély össze gért (- 1.750.- Ft  -1.750.- Ft.)  2 x 148 m2

er dõ mû ve lé si ágú te rü let vá sár lá sát hagy ta jó vá a tes -
tü let. 

• 6 db pá lyá zat be adá sá val ér tett egyet, ezek: szenny -
víz te lep bõ ví té se, út épí té sek, szapárfalui óvo da te tõ át -
épí té se, Gyer mek élel me zé si Kony ha elekt ro mos
ener gia el lá tás bõ ví té se, test vér te le pü lé si kap cso lat
fej lesz té se, a 2005. de cem ber 28. - 2006. ja nu ár 7. kö -
zött ki ala kult bel víz károk eny hí té se. 

• A 2005-ben el fo ga dott te le pü lés fej lesz té si kon cep ció
ki egé szí té se vált szük sé ges sé, mi vel a 2007 – 2013.
kö zöt ti idõ szak ban azok ra a fej lesz té sek re le het pá -
lyáz ni, me lyek sze re pel nek a kon cep ci ó ban. 

• El fo gad ta a tes tü let az aján dék cí mén ma gán sze mély -
tõl fel aján lott szán tó in gat lant.

-Buzás Istvánné-
-jegyzõ-      

Képviselõtestület hírei
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Képveselõtestületének 2006.
évi mun ka ter ve a kö vet ke zõ:

I. Ön kor mány zat ál tal tá mo ga tott ün ne pek:

• Ja nu ár 22. Ma gyar Kul tú ra Nap ja: 
az ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: ja nu ár 21.

• Már ci us 15. Nem ze ti Ün nep
meg em lé ke zés idõ pont ja: mácius 15.

• Au gusz tus 20. Ál la mi Ün nep
meg em lé ke zés idõ pont ja: au gusz tus 19.

• Ok tó ber 23. Nem ze ti Ün nep
ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: ok tó ber 20.

II. Ön kor mány zat ál tal tá mo ga tott köz sé gi ren dez vé nyek:

• Má jus 1. 
ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: má jus 1.

• Di ák Gu lyás fesz ti vál
ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: má jus 20.

• „Vi rág zó Ti sza Nap ja”
ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: jú ni us 24-25.

III. La kos sá gi fó ru mok, köz meg hall ga tá sok:

• Feb ru ár 2. Szapárfalu Klub könyv tár
• Feb ru ár 9. Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
• Feb ru ár 16. Mû ve lõ dé si Ház
• Kez dé si idõ pont:  18 óra

IV. Ülé sek ide je és na pi rend je: 15 órai kez det tel

Ja nu ár 26.

1.) 2006. évi költ ség ve tés elõ ze tes tár gya lá sa

Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

Feb ru ár 23.

1.) Az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve tés ének jó vá ha -
gyá sa. (Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tv.
(Áht.) 71. §. (1) bek.
2.) A 2005. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter
3.) Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár igaz ga tói pá lyá zat ki írá -
sa.

Már ci us 30.

1.) Be szá mo ló a köz ség köz rend jé nek-köz biz ton sá gá -
nak hely ze té rõl, köz meg hall ga tás ke re té ben
2.) Tá jé koz ta tó a 2005. évi el len õr zé sek rõl
  Elõ adó: Fe jes Zol tán rend õr ka pi tány ság ve ze tõ je az 1.
na pi rend nél
Huber Fe renc pol gár mes ter a 2. na pi rend nél

Áp ri lis 27.

1.) Az ön kor mány zat 2005. évi zár szám adá sá nak jó vá ha -
gyá sa (Áht. 82. §.).
2.) Az ön kor mány zat 2005. évi pénz ma rad vá nyá nak jó vá -
ha gyá sa (Ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998.(XII.30.) Korm.r. 66. §. (2) bek.)
3.) A 2006. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
4.) Nap kö zi Ott ho nos Óvo da be szá mo ló ja
    Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter az 1-3. na pi rend nél
             Hillender Györgyné óvo da ve ze tõ 4. na pi rend nél

Má jus 25.

1.) Be szá mo ló a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á -
lis in téz mény mun ká já ról, ki emel ten a szak mai mun ká já -
ról (Szoc. igaz ga tás ról szó ló 1993. évi III. tv. 92/B. §. (1)
bek. d.)
2.) Tá jé koz ta tó a gyer mek vé del mi tör vény he lyi vég re -
haj tá sá ról (Gyer me kek vé del mé rõl szó ló 1997. évi XXXI.
tv. 96. §. (6) bek. 

3.) A 2006. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
4.) Be szá mo ló az Or vo si Ren de lõ te vé keny sé gé rõl
Elõ adó: 
Barta Józsefné in téz mény ve ze tõ 1. na pi rend nél
Buzás Istvánné jegy zõ 2. na pi rend nél
Huber Fe renc pol gár mes ter 3. na pi rend nél
Stefán And rás mb. in téz mény ve ze tõ 4. na pi rend nél

Jú ni us 29.

1.) Be szá mo ló az ala pít vá nyok 2005. évi te vé keny sé gé -
rõl.

Au gusz tus 31.

1.) Az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve tés ének I. fél évi
tel je sí té sé rõl (Áht. 79. §. (1) bek. )
2.) Nem ze ti ki sebb sé gi jo gok ér vé nye sü lé se, együtt mû -
kö dé si meg ál la po dás ér té ke lé se. 
3.) A te le pü lés fog lal koz ta tá si hely ze te.
Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

Szep tem ber 28. 

1.) 2006. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
2.) Költ ség ve tést meg ala po zó ren de le tek fe lül vizs gá la ta
Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter

Ok tó ber 

Ala ku ló ülés

No vem ber 30.

1.) A 2006. évi költ ség ve tés I-III. ne gyed évi tel je sí té se 
(Áht. 79. §. (1) bek.)
2.) A 2007. évi költ ség ve té si terv kon cep ció jó vá ha gyá sa
(Áht. 70. §.)
3.) 2007. évi nyers anyag nor ma meg ál la pí tá sa

4.) Köz tiszt vi se lõk tel je sít mény-kö ve tel mény alap ját meg -
ha tá ro zó 2007. évi cé lok
5.) A kép vi se lõ tes tü let 2007. évi mun ka terv ének jó vá ha -
gyá sa. 
Elõ adó: pol gár mes ter

De cem ber 21.

1.) 2006. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
Elõ adó: pol gár mes ter

-Buzás Istvánné jegyzõ-     

Képviselõtestület munkaterve

• 54/2005.(XII.2.) és 55/2005.(XII.16.) önk.rend. az ön -
kor mány zat költ ség ve tés ének mó do sí tá sa.

• 56/2005.(XII.16.) önk.rend. a szo ci á lis el lá tá sok sza -
bá lyo zá sá ról szó ló ren de let módosítása.

• 57/2005.(XII.16.) önk.rend. az elekt ro ni kus ügy in té -
zés rõl.

• 58/2005.(XII.16.) önk.rend. a me zõ õri szol gá lat ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa.

• 1/2006.(II.1.) önk.rend. a szo ci á lis el lá tá sok sza bá -
lyo zá sá ról szó ló ren de let módosítása.

• 2/2006.(II.1.) önk.rend. az ön kor mány zat va gyon gaz -
dál ko dá sá ról.

• 3/2006.(II.1.) önk.rend. a köz mû fej lesz té si cé lú la kos -
sá gi pá lyá za tok ról.

• 4/2006.(II.1.) önk.rend. a vál lal ko zá sok tá mo ga tá sá -
ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

• 5/2006.(II.1.) önk.rend. a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá -
mo ga tás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa 

-Buzás Istvánné jegyzõ-      

Önkormányzati Rendeletek
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A 2005. év au gusz tu si rend kí vü li esõ zé sek Fegyverneket
is érin tet ték, szep tem ber vé gé ig 26 in gat lan tu laj do nos je -
lez te, hogy a la kó épü le te va la mi lyen mér té kû kárt szen -
ve dett. A fel mért ká ro kat és vár ha tó hely re ál lí tá si, il let ve
új já épí té si költ sé ge ket 2005. ok tó ber 3-ig kel lett je len te -
nie a te le pü lé si ön kor mány zat ok nak a Ma gyar Ál lam -
kincs tár Jász – Nagy kun – Szol nok Me gyei Te rü le ti
Igaz ga tó sá gá hoz. A Bel ügy mi nisz té ri um dön té se alap ján 
51.775.000,- Ft az a te le pü lé si ke ret összeg, ame lyet a 26
ká ro sult tá mo ga tá sá ra for dít hat az ön kor mány zat.

A 181/2005. (IX.9.) Kor mány ren de let a ma gán tu laj do nú
la kó épü le tek hely re ál lí tá sá ra és új já épí té sé re vissza nem 
té rí ten dõ ál la mi tá mo ga tást biz to sí tott, szem ben a
1999-2000. évi bel víz ká rok kal. Ek kor ugyan is az ön kor -
mány zat ok nak kel lett meg ha tá roz nia, hogy a hely re ál lí tá -
si és új já épí té si össze gek bõl mi lyen arányt ké pez az
ál la mi tá mo ga tás (30 %), il let ve a ka mat men te sen vissza -
té rí ten dõ tá mo ga tás (70 %). A je len le gi tá mo ga tás ról hi -
te les szám lá val, il let ve adás vé te li szer zõ dés sel kell
el szá mol nia a ká ro sul tak nak. A Kor mány ren de let sze rint
azo kat az in gat la no kat, ame lyek nél sta ti kai prob lé mák
lép tek fel, il let ve ame lyek hely re ál lí tá sa gaz da sá go san
nem vé gez he tõ el, hely re ál lít ha tat lan nak kel lett mi nõ sí te -
ni. Fegyverneken 7 db in gat lan lett eb be a ka te gó ri á ba
be so rol va, míg 1999-2000-ben 15 ilyen la kás volt. A hely -
re ál lí tá si össze get, a ká ro sult la kó épü let hasz nos alap te -
rü let ének és a - he lyi vi szo nyok hoz al kal maz ko dó - 120
eFt/m2 ár szor za ta ad ta. A ren de let sze rint ma xi mum 140
eFt/m2 ár ral le he tett szá mol ni.

 Az 1999-2000. évi bel víz so rán a meg igé nyelt össze gek -
nek csak az 50 %-át, 39.475.000.- Ft-ot ítél tek meg,
2005-ben pe dig a 100 %-át.  

A hely re ál lít ha tó la kó épü le tek nél a kár fel mé ré si adat la -
pon mag ha tá ro zott be csült hely re ál lí tá si költ ség lett meg -
igé nyel ve. A ká ro sult in gat la nok ese té ben azok a
tu laj do no sok, akik ren del kez tek biz to sí tás sal a hely re ál lí -
tá si és új já épí té si összeg 90 %-ának igény be vé te lé re,
míg a biz to sí tás sal nem ren del ke zõk, ezen összeg 100
%-ának fel hasz ná lá sá ra jo go sul tak. 

A la kás vá sár lók a be köl tö zõk mél tá nyol ha tó la kás igé nye
(szo ba szám ban van meg ha tá roz va), a ré gi in gat la nuk fi -
gye lem be vé te lé vel - a fent le ír tak sze rint mag ha tá ro zott -
meg ítélt hely re ál lí tá si össze get ve he tik igény be, amely
nem ha lad hat ja meg az új in gat lan vé tel árát. Az így vá sá -
rolt in gat la no kat 5 év idõ tar tam ra Fegy ver nek Nagy köz -
ség Ön kor mány zat ja vá ra be jegy zett el ide ge ní té si és
ter he lé si ti la lom ter he li.

A két idõ szak ban fo lyó sí tott tá mo ga tá sok fel tét ele i nek lé -
nye ges kü lönb sé ge mi att Fegy ver nek Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta mó do sí tot ta 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
30/1993. (XII.16.) sz. ren de le tét, így az 1999-2000. év -
ben in gat lan vá sár lás ra for dí tott köl csö nök után 2006.
feb ru ár 1-tõl nem kell ka ma tot fi zet nie a ká ro sul tak nak. 

-Polgármesteri Hi va tal-

Tájékoztatás
A ko ráb bi évek gya kor la tá hoz ha son ló an tá jé koz tat juk
Önö ket a 2005. évi he lyi adó elõ írá sok és be fi ze té sek ala -
ku lá sá ról, me lyet az aláb bi táb lá zat tal szem lél te tünk:

Sor szám Adó nem Elõ írá sok(Ft)
Be fi ze té sek
(Ft)

1.
Ma gán sze mé ly
ek kom mu ná lis
adója

  8 496 171   8 152 667

2.
He lyi ipar ûzé si
adó 38 974 479 33 495 897

3. Gépjármûadó 24 919 659 20 068 000

4. Me zõ õri járulék   3 155 518   3 054 017

5.
Köz cé lú
ér de kelt sé gi
hozzájárulás

  2 151 030   1 852 104

Összesen 77 696 857 66 622 685

Az ön kor mány zat gaz dál ko dá sa szem pont já ból ki emelt
sze re pe van a he lyi adók ból szár ma zó be vé te lek nek. Biz -
to sít ja az ön kor mány zat mû kö dõ ké pes sé gét, a gaz dál ko -
dás sta bi li tá sá nak fon tos ele me. 

A he lyi adók be ve ze té sé nek, meg ál la pí tá sá nak, va la mint
be sze dé sé nek sza bá lya it tör vé nyek, és azok fel ha tal ma -
zá sa és ren del ke zé sei sze rint he lyi ön kor mány za ti ren de -
let ál la pít ja meg.  A tel je sí ten dõ adó kö te le zett sé gek
be fi ze té si ha tár idõk re és a kint lé võ sé gek be haj tá sá ra tör -
vé nyek kö te lez nek min ket, ezért et tõl el tér ni nem áll mó -
dunk ban.

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

To vább ra is ál lunk szí ves ren del ke zé sük re he lyi adó ügy -
in té zés ük so rán.

-Adóhatóság-

Adózásról

Is mé tel ten fel hív juk a Tisz -
telt La kos ság fi gyel mét,
hogy a té li hi de gek mi att
for dít sa nak nagy fi gyel met
az in gat lan ja i kon lé võ víz -
óra ak nák meg fe le lõ fa gyás 
el le ni vé del mé re. Az ak na -
te tõk hi á nya, il let ve a nem
meg fe le lõ zá rá sa sok gon -
dot és kel le met len sé get tud 
okoz ni. Amennyi ben szük -
sé ges az ak na te tõk pót lá -
sát, szi ge te lé sét még
idõ ben vé gez zék el, mi vel a 
fa gyás kö vet kez té ben sé -
rült víz órák ja ví tá si-, hi te le -
sí té si- és hely re ál lí tá si
költ sé ge, va la mint az el folyt 

víz költ sé ge is az in gat lan
tu laj do no sát terheli!

Az elõ zõ évek és az el múlt
hó na pok ta pasz ta la tai
alap ján kér jük Önö ket,
hogy a tar tó san la kott in gat -
la nok mel lett kü lö nös fi gyel -
met for dít sa nak az üre sen
ál ló in gat la nok ra, ahol a
meg hi bá so dás kö vet kez té -
ben vi szony lag rö vid idõ
alatt is nagy mennyi sé gû
víz el fo lyás tör tén het!

Se gí tõ együtt mû kö dé sü ket
kö szön jük.

- Fegyverneki Víz mû -

Fagyás okozta hibák

1,2 ha területû 
szántóföld eladó

Csobánkán.

 Érd.: 481-283
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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 2006. 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 le -
bo nyo lí tó nak kell az esz közt nyil ván tar tás ba ven ni és
ren del te tés sze rû hasz ná la tát biz to sí ta ni. 

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:

1. A pá lyá zó azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat:
- a pá lyá zó ne vét, szék hely ét
- 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 út 171.

Be adás ha tár ide je: 2006. már ci us 31.

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 utal ha tó ki.

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

5. Az 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. 

-Ok ta tá si, Közmûv. Ifj. és Sport Bi zott ság-

Pályázati felhívás

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

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

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

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 a 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
Szülõk, Nevelõk Együtt Fegyvernek

Tanulóifjúságáért Alapítvány 

A két legnagyobb egyház technikai
kódja, ahová a technikai kód
feltüntetésével juttathatjuk a másik
1%-ot: 

0011 Római Katolikus 
Egyház·

0066 Református Egyház 

Ugyanazt az 1 %-ot csak egy helyre
ajánlhatjuk! 

-Tûhegyi Julianna-

Adó 1%-ról
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Az Al só ré ti Holt-Ti sza
ha lá sza ti jo gá val kap -
cso la tos jog erõs bí rói
dön tés alap ján a meg
nem té rült költ sé gek ki fi -
ze té se után, a ha lá sza ti
jog jo go sult ja az Al só ré ti 
Holt-Ti sza Ha lá sza ti Kö -
zös ség lett, mely nek
tag jai Törökszentmiklós
Vá ros Ön kor mány zat,
Nagy kö rû Köz ség Ön -
kor mány zat, Fegy ver -

nek Nagy köz ség Ön kor mány zat
va la mint a Ma gyar Ál lam. 

A ha lá sza ti kö zös ség ha tá ro za ta
alap ján a ha lá sza ti jog gya kor lá sá val
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta lett meg bíz va, így ezen túl a 
víz te rü let re a Fegy ver nek Víz mû ál tal
ki adott te rü le ti en ge dé lyek ér vé nye -
sek. 

Az Al só ré ti Holt-Ti sza halgaz dál ko dá -
si ter vét, amely tar tal maz za a te rü le ti
en ge dé lyek ára it, a hor gász ren det és
a hal te le pí té si mennyi sé ge ket a Kép -
vi se lõ tes tü let a de cem ber ha vi ülé sén 
el fo gad ta, és azt jó vá ha gyás cél já ból
a  Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té -
si Mi nisz té ri um Jász-Nagykun-Szol -
nok Me gyei Hi va ta lá nak meg küld tük.

A kö vet ke zõk ben a hal gaz dál ko dá si
terv azon pont ja i ról sze ret nénk tá jé -
koz ta tást nyúj ta ni ame lyek a hor gá -
szo kat leg job ban érin tik.

A hor gász te rü le ti en ge dé lyek árai:

Felnõtt területi éves 10.000 Ft

Felnõtt területi heti 7.500 Ft

Felnõtt területi napi
/napkeltétõl-napnyugtáig/

1.500 Ft

Ifjúsági területi éves 5.000 Ft

Ifjúsági területi heti 3.500 Ft

Ifjúsági területi napi
/napkeltétõl-napnyugtáig/

1.000 Ft

Gyermek területi éves 1.200 Ft

Gyermek területi napi 500 Ft

A te rü le ti en ge dé lyek ki vált ha tó ak a
hor gász egye sü le tek nél, a hor gász -
bol tok ban va la mint a Fegyverneki
Víz mû iro dá já ban (Fegy ver nek, Fel -
sza ba du lás út 171.).

A ví zi nö vény- és hal ál lo mány fenn -
tar tá sát, vé del mét szol gá ló in téz -
ke dé sek (Hor gász rend):
• A víz par ti és ví zi nö vé nyek (pl. nád, 

gyé kény, hí nár, stb.) egy szer re
nyúj ta nak a holt ág ha la i nak élõ-,
bú vó-, sza po ro dá si-, és táp lál ko zó
he lyet. Ezért ezek ir tá sa, gyé rí té se, 
ká ro sí tá sa szi go rú an ti los. Az ilyen

tet ten ért hor gá szo kat az egye sü -
let(ek) szi go rú an szank ci o nál ják.

• A hor gá sza ti te vé keny ség so rán
sem mi lyen szennye zõ anyag,
üzem anyag nem jut hat a holt ág vi -
zé be.

• A holt ág hal ál lo má nyá nak vé del me 
ér de ké ben a nem fog ha tó hal fa jok -
ról és ví zi ál lat ok ról szó ló 73/1997.
(X. 28.) FM-KTM együt tes ren de let
alap ján ke rült sor a hor gász rend ki -
ala kí tá sá ra. A fen ti ál ta lá nos jog -
sza bály elõ írá sa in kí vül a
hal ki he lye zé se ket kö ve tõ en is ál ta -
lá nos fo gá si ti la lom ke rül el ren de -
lés re, amely a ki he lye zett
ál lo mány tól (mé ret, kor, faj, stb.)
füg gõ en ke rül ki hir de tés re.

• Az amur mi ni má li san ki fog ha tó mé -
re te 50 cm.

• A com pó ki fog ha tó mi ni má lis mé re -
te 25 cm.

• Az el ve szett hor gász en ge dély, te -
rü le ti jegy, fo gá si nap ló csak új te -
rü le ti jegy vál tá sá val pó tol ha tó.

• A hor gász he lyek ki ala kí tá sa, kar -
ban tar tá sa nem jár hat a holt ág öko -
ló gi ai ál la po tá nak ká ro sí tá sá val.

• A hor gá szat ál ta lá nos eti kai sza bá -
lya i nak be nem tar tá sa, sze me te -
lés, ilyen jel le gû he lyen va ló
hor gá szat a te rü le ti jegy be vo ná sát
von hat ja ma ga után.

• Csó na kos hor gá szat ese tén ma xi -
má li san 2 je lölt he lyet le het ki ala kí -
ta ni, a je lö lés azon ban nem ér het
túl a par ti nö vény zet sáv ján. A ki kö -
tés hez hasz nált ka ró kat a hor gá -
szat be fe jez té vel ki kell szed ni,
füg get le nül at tól, hogy azo kat ki he -
lyez te el. En nek el mu lasz tá sa
szank ci ó kat von ma ga után. 

• Az 1-es, 2-es víz te rü le te ken ti los a
csó na kos hor gá szat.

• Na pi jeggyel ki fog ha tó 2 db ne mes-, 
és 5 kg egyéb hal.

• Az 1-es kí mé le ti te rü le ten min den -
ne mû hor gá szat ti los, e te rü let a
ter mé sze tes sza po ro dás, a hal -
után pót lás biz to sí tá sa ér de ké ben
fo ko zott vé de lem ben ré sze sül.

• A te rü le ti en ge dé lyek min den eset -
ben tar tal maz zák:
 az en ge dé lyes ne vét és lak cím -

ét,
 az ér vé nyes ál la mi hor gász jegy

szá mát,
 a ha lá sza ti víz te rü let meg ne ve -

zé sét,
 az en ge dély ér vé nyes sé gé nek

idõ tar ta mát,
 a hor gá szat en ge dé lye zett idõ -

tar ta mát na pon ta,
 az Or szá gos Hor gász rend ben

fog lalt ti lal mak ra és kor lá to zá -
sok ra va ló fi gye lem fel hí vást,

 a ha tá lyos ha lá sza ti jog sza bály -
ok tól va ló el té rést, a ti lal mi idõk,
a mé ret kor lá to zá sok a na pon ta
és éven te ki fog ha tó mennyi sé -
gek te rén.

• Egy te rü le ti jeggyel ma xi mum 30
db ponty fog ha tó. Ifi-hor gá szok
éven te ma xi mum 30 db, gyer mek -
hor gá szok 5 db ne mes ha lat fog -
hat nak (en nek el len õriz he tõ sé ge
ér de ké ben a te rü le ti jegy fo gá si
mel lék le tet tar tal maz, amellyel fi -
gye lem mel kí sér he tõ az éves 30,
ill. 5 db ponty-ne mes hal mennyi -
ség).

• Amennyi ben ezt a mennyi sé get a
hor gász meg fog ta, a hor gá sza tot
csak új te rü le ti en ge dély meg vál tá -
sa ese tén foly tat hat ja. 

• A te rü le ti en ge dély csak a mel lék le -
tét ké pe zõ fo gá si lap pal együtt ér -
vé nyes. A fo gá si lap el vesz té se
ese tén csak új te rü le ti en ge dély
vál tá sa ese tén foly tat ha tó a hor gá -
szat.

• A víz te rü let re új te rü le ti en ge dély
csak ak kor ad ha tó ki, ha a hor gász
az elõ zõ te rü le ti en ge dé lyé nek fo -
gá si táb lá za tát le ad ta. (Ki vé tel: az
el sõ vál tás va la mint a te rü le ti jegy
és a táb lá zat el vesz té se)

• A víz par ton nem le het je lölt he lyet
ki ala kí ta ni.

• Egy na pi jegy az év szak nak meg fe -
le lõ en nap kel té tõl nap nyug tá ig jo -
go sít hor gá szás ra.

• A 8 kg fe let ti ponty nem tart ha tó
meg, azt a víz be kí mé le te sen
vissza kell he lyez ni.

A fen ti e ken kí vül a MOHOSZ hor -
gász rend je van ér vény ben.

A hal te le pí tés sel kap cso la tos ki he lye -
zé si írányszámok:

Halfaj korosztály kg

Ponty kétnyaras 3800

Ponty háromnyaras 14250

Süllõ kétnyaras 114

Ter ve ink sze rint éven te kb. 200 eFt
ér té kû ká rász, ill. kü lön bö zõ ál ló vi zet
ked ve lõ ke szeg fé le ki he lye zé sé re ke -
rül het sor. En nek pon tos mennyi sé gi
ada ta it, (da rab szám, egyed súly,
össz-biomassza), a min den ko ri pi a ci
le he tõ sé gek ha tá roz zák meg.

A fen ti te le pí té sek vár ha tó ki adá sa
kb. 8.600.000 Ft+Áfa amely a min -
den ko ri pi a ci ér té kek vál to zá sai sze -
rint ala kul hat, azon ban a halgaz-
dálkodási terv ben sze rep lõ mennyi -
sé gek te le pí té se kö te le zõ.

-Fegy ver nek Ön kor mány zat-

Halgazdálkodási terv
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Bá tor ság ból ki tû nõ!

Mond hat nánk ar ra a bá tor
em ber ké re(kre), aki (k)
2005. de cem ber 13-ra vir -
ra dó ra, éle tét és tes ti ép sé -
gét nem kí mél ve,   lesze-
relte a Pol gár mes te ri Hi va -
tal rak tá rá nak fa lá ra ( nem
vé let le nül) erõ sí tett vil lany -
órát.

Fel hív juk a fi gyel met ar ra,
hogy ez a mû ve let még a
szak em be rek nek is ve szé -
lyes fel adat, ar ról nem is be -
szél ve, hogy a Bün te tõ
Tör vény könyv is ke mény
szank ci ót al kal maz az ilyen, 
vagy eh hez ha son ló ma ga -
tar tást ta nú sí tó ál lam pol -
gár ok kal szem ben.

Az imén ti cím a kö vet ke zõ
ese mény kap csán is ta lá ló,
ugyan is 2005. de cem ber
14-én a nap pa li órák ban az
is me ret len bá tor vi téz aj tó -
be fe szí tés mód sze ré vel be -
ha tolt egy  nyug dí jas há zas- 
pár la ká sá ba, ahol a tu laj -
do no sok nem tar tóz kod tak
ép pen ott hon.

A la kás ból kész pénzt és
arany ék sze re ket tu laj do ní -
tott el az el kö ve tõ.

Sze ret nénk a la kos ság se -
gít sé gét kér ni ab ban, kü lö -
nö sen azok ban a la kó-
kör nye ze tek ben, ahol sok
nyug dí jas, il let ve ház tar tás -

be li sze mély él, ne saj nál ják 
a fá rad sá got ar ra, hogy a
szom széd juk há za tá ját is
fi gyel jék, és je lez ze nek a
rend õr ség nek, ha va la mi
szo kat lan dol got ész lel nek
(pl. is me ret len sze mé lye ket
lát nak fo lya ma to san, visz-
szatérõen az ut cá ban, akik
cél ta la nul lõ dö rög nek, min -
den ud var ra be néz nek,
vagy kel le met len há za ló
áru sok kal ta lál koz nak).

Igaz az a mon dás, "Ma a
szom széd, hol nap az ön va -
gyo na esik ál do za tul ra ga -
dós ke zû „em ber tár sa ink-
nak”, ha ész re ve szik, hogy
kö zöm bö sek va gyunk a
kör nye ze tünk ben tör tén tek
iránt.

Ran di Gu ru ámok fu tá sa 
Fegyverneken

2006. ja nu ár 05-én be je len -
tés ér ke zett az Õrs re. A be -
je len tõ egy ri adt han gú
fi a tal nõ el mond ta, hogy is -
me ret len fér fi meg tá mad ta
és bán tal maz ta a Fel sza ba -
du lás úton reg gel 830 kö rü li
idõ ben.

Ké sõbb egy di ák lány szá -
molt be nyo mo zó ink nak ar -
ról, hogy reg gel, ami kor a
busz hoz igye ke zett, egy
szá má ra is me ret len fér fi az
ut cán le szó lí tot ta, és meg -
aka dá lyoz ta ab ban, hogy
to vább foly tas sa az út ját.

Pénzt aján lott fel a lány nak,
de hogy mi re azt nem kö zöl -
te.  

Az ügy fel gön gyö lí té se so -
rán ki de rült, hogy a Ran di
Gu ru az nap haj nal ban a
Szapárfaluban lé võ szó ra -
ko zó he lyen is pró bál ko zott
a társ ke re sés sel. Mi vel
meg erõ sí tést nem ka pott a
szó ra ko zó he lyen dol go zó
hölgy tõl, így a nagy kö zön -
ség elõtt ön ma gá nak oko -
zott kel le mes pil la na to kat.

A sér tet tek olyan jó sze -
mély le írást ad tak nyo mo zó -
ink nak, hogy a ki hall ga tás
után 5 per cen be lül rend õr -
kéz re ke rült az ámok fu tó.

A Ran di Gu ru te vé keny sé -
gét a sér tet tek, és a bün te tõ 
tör vény pa ra gra fu sai sem
„dí jaz ták”, el já rást in dí tot -
tunk el le ne ga ráz da ság,
sze mé lyi sza bad ság meg -
sér té se, és sze mé rem sér -
tés mi att.   

Itt a tél! 

Tu dom, hogy nem mon dok
ez zel a Tisz telt Ol va sók nak
újat, de a kol lé gá im be szá -
mo lói kap csán tu dom, hogy
sok köz le ke dés ben részt -
ve võ nek, ez még így ja nu ár
vé gén is új don ság nak szá -
mít.

Ja vas lom, hogy a té li vi szo -
nyok nak meg fe le lõ en ve -
gye nek részt a közleke-
désben, sze rel jék fel a té li
gu mi kat, és min dig az út- és 
lá tás vi szo nyok nak meg fe -
le lõ en vá lasszák meg a se -
bes sé get, és ve ze té si
stí lu su kat. 

Jó tud ni, hogy ne es sünk
a sa ját csap dánk ba!

Amennyi ben Ön gép jár mû -
vet lisingelt, vagy a jár mû
op ci ó val ter helt, és azt va la -
mi lyen ok foly tán sze ret né
ér té ke sí te ni azt csak az
érin tett pénz in té zet (ahol a
jár mû lisingelését in téz te)
en ge dé lye, il let ve az ott ki -
töl tött ok má nyok alap ján és
az ál ta luk meg ha tá ro zott
fel té te lek mel lett te he ti
meg. El len ke zõ eset ben az
el adó hi tel sér tést, il let ve
sik kasz tás bûn cse lek mény -
ét kö ve ti el.

A pénz in té zet nél tör tént in -
téz ke dés más prob lé mák tól 
is meg vé di Önö ket, pl. at tól, 
ha a ve võ nem fi ze ti a jár mû 
rész le te it, az el adót nem éri
sem mi lyen at ro ci tás, mi vel
adós ként az a sze mély sze -
re pel a pénz in té zet nyil ván -
tar tá sá ban, aki nek el ad ta a
jár mû vet.

Sze me te lünk

Több el já rás is in dult az el -
múlt idõ szak ban azért, mert 
a kom mu ná lis hul la dé kot
nem az er re ki je lölt he lyen
he lyez ték el (er dõ, út mel -
lett, te le pü lés szé le, stb.).

A kom mu ná lis hul la dék el -
he lye zé sét tör vény sza bá -
lyoz za, ami igen szi go rú
fel té te le ket szab meg az el -
he lye zés és a tá ro lás he lyé -
nek meg ha tá ro zá sa kor.

Az a sze mély, aki nem a ki -
je lölt he lyen rak ja le kom -
mu ná lis hul la dé kát, a
Hul la dék gaz dál ko dás rend -
jét sér ti meg, me lyet sú lyos
pénz bír ság, il let ve 3 évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés
ki sza bá sá val ju tal maz a
Bün te tõ Tör vény. 

-Antal Irén-
-r. õr nagy-

Rendõrségi hírek

Rous seau né ze tét, „A ké zi -
mun ka sze re te te a nõk ter -
mé sze té bõl adó dik” so kan
vall ják Fegyverneken is.

A XX.sz. ele jén fe le dés be
me rült go be lin-hím zést az
1990-es évek ele jén fe dez -
ték fel új ra a fegyverneki
höl gyek.

2006. má jus 16-26. kö zött
ki ál lí tá son mu tat ják be a ke -

zük mun ká ját egy más nak,
a szép re éhes kö zön ség-
nek.

Azok, akik a nagy kö zön -
ség nek is szivesen meg -
mu tat ják a be ke re te zett
mun ká i kat má jus 9-én 16
órá ig név vel, cím mel el lát -
va hoz zák be a Mû ve lõ dé si 
Ház ba al ko tá sa i kat. 

-Tû he gyi Ju li an na-

Go be lin ki ál lí tás

Feb ru ár 7-én, ked den a Vö -
rös ke reszt Szapárfalusi
Szer ve ze te vér adást szer -
ve zett az Idõ sek Klub já nak
he lyi sé gé ben.
Kö szön jük azok nak, akik a
vé rük kel se gí tik a be te ge -
ket, a rá szo ru ló kat. Kö szö -

net il le ti a vér adó szer ve -
zõ ket is a ki tar tó mun ká ju -
kért. 
Az, aki leg kö ze lebb vért
sze ret ne ad ni, az Or vo si
Ren de lõ ben már ci us 2-án
8 órá tól te he ti meg.  

-Tû he gyi Ju li an na-

Véradás Szapárfaluban

Fegy ver nek 
Dam ja nich út 22 sz.

alat ti 
3 szo bás, 90 m2-es 

ker tes 
csa lá di ház el adó.

Iár.: 6,5 mil lió Ft.
Érd.: 06-30/351-0155,

vagy 06-56/481-484
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500 m2 

épí té si te lek 
a Liszt F. úton 

és 210 AK 

gyü möl csös
el adó. 
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A Ma gyar Kultúra Napját 1994 óta
ünnepeljük Magyarországon január
22-én, a Him nusz születésnapján.
Eb ben az évben az ünnepséget a
legközelebbi szom ba ton, január
21-én tar tot tuk Fegyverneken. Huber
Fe renc polgármester köszöntõje után
a “Fegy ver nek Tu dományos és
Kulturális Munkájáért” kitüntetést
Baksay Elek ve het te át. Az ünneplést
a te lepülés elõadómûvészeti cso port -
ja i nak rövid be mu tatója zárta.
Láthattuk a Pa csir ta Ci te ra ze ne kart, a 
Nõi Kart, és az Annaházi Tánccso por -
tot.

Huber Fe renc pol gár mes ter 
ün ne pi kö szön tõ je

Tisz te let tel kö szön töm a Kul tú ra Nap -
ja ren dez vé nyünk va la mennyi részt -
ve võ jét. Kü lön kö szön töm ki tün te tett
pol gá ra in kat.

Te le pü lé sün kön 1997 óta em lé ke -
zünk meg a Ma gyar Kul tú ra Nap já ról.
Az ün ne pi meg em lé ke zé se ket fel ele -
ve nít ve min dig be szél tünk a kul tú ra
je len tõ sé gé rõl, a jö võn ket meg ha tá -
ro zó sze re pé rõl, a ma gyar kul tú rát, a
ma gyar nyel vet meg õr zõk rõl. Ter mé -
sze te sen nem fe led ke zünk meg szû -
kebb ha zánk ban a he lyi kul tú rát
ele ve nen tar tók ról sem, kik kö zül ed -
dig 15-en ve het ték át az ön kor mány -
zat ki tün te té sét. Ma a 16. ki tün te tést
ad ha tom át. 

Vissza te kint ve az el múlt idõk re, a
rend szer vál tást kö ve tõ évek re, mél -
tán le he tünk büsz kék az el ért ered -
mé nye ink re. A szû kebb és tá gabb
kör nye ze tünk el is me rés sel szól a ha -
gyo má nyok meg õr zé sé ért ki fej tett
mun kánk ról, a kul tú ra tá mo ga tá sá ról,
a jö võ tu risz ti ká ját meg ala po zó ren -
dez vé nye ink rõl, a Gu lyás Fesz ti vál -
ról, a Vi rág zó Ti sza Nap já ról, a me gye 
kul tu rá lis éle té nek tá mo ga tá sá ról,
ami a me gyei ren dez vé nye ken tör té -
nõ meg je le né sen túl azt is je len ti,
hogy ott hont adunk a Weöres Sán dor
szín ját szó ta lál ko zó me gyei ren dez -
vé nyé nek. Tá mo gat juk a Jász-Nagy-
kun-Szol nok Me gyei Kar nagy ok Ka -
ma ra Kó ru sát, a Tö rök szent mik ló si
Ko dály Zol tán Ze ne is ko lát.

Ezt az ön kor mány za ti és sze mé lyes
mun kát is mer te el a me gyei ön kor -
mány zat Baunok Bé la, Kindert Fe -
renc és Tû he gyi Ju li an na ré szé re
adott me gyei köz mû ve lõ dé si díj jal. 

A mai na pon a tá gabb ér te lem ben vett 
kul tú ra két sze le té rõl, a vál lal ko zá si
kul tú rá ról és a köz éle ti kul tú rá ról sze -
ret nék szól ni. 

Ah hoz, hogy az ered mé nye in ket meg
tud juk õriz ni, a he lyi vál lal ko zá sok nak 
meg kell erõ söd ni, új vál lal ko zá sok -
nak kell in dul ni. Csak a gaz da ság nö -
ve ke dé se te szi le he tõ vé a na gyobb
adó be vé te le ket, mely bõl az ön kor -
mány zat a kul tu rá lis ren dez vé nye ket
is tud ja tá mo gat ni. 

A vál lal ko zói kul tú ra ak kor fog meg -
vál toz ni, ha a vál lal ko zók fel is me rik,
el fo gad ják, tu do má sul ve szik, hogy
egy vál lal ko zás nem csak ak kor lesz
hosszú tá von si ke res, ha jól szá mol -
nak, s a be fek te tett pén zük meg té rül.
A vál lal ko zás jö võ je at tól függ, hogy
egy vál lal ko zó ho gyan is me ri meg a
tá gabb és szû kebb kör nye ze té nek
fej lesz té si el kép ze lé se it, mi kor lesz
au tó pá lya, fej lesz tik-e a vas utat, mi -
lyen kap cso ló dó vál lal ko zá sok in dul -
nak vagy mû köd nek. Tud ni kell a he lyi 
fej lesz té sek rõl, or szá gos és ön kor -
mány za ti pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl, a
kör nye ze té ben lé võ fog lal koz ta tot tak
szak kép zett sé gé rõl, mun ká hoz va ló
hoz zá ál lá sá ról. 

Az ered mé nyes vál lal ko zá sok te szik
le he tõ vé a fog lal koz ta tás ja ví tá sát, a
la ko sok anya gi hely ze té nek meg erõ -
sö dé sét. Ez a zá lo ga an nak, hogy
egy re töb ben ve gye nek részt a köz -
élet ben, le gye nek együtt mû kö dõk. 

Szá mos pél da – köz mû fej lesz tés, bel -
víz el ve ze tés - bi zo nyít ja, hogy  csak
ott tud nak gyor san és si ke re sen
együtt mû köd ni a la ko sok, ahol töb ben 
van nak azok, akik nek meg ala po zott
az anya gi hely ze te. 

A köz éle ti kul tú ra fej lõ dé sé nek ré sze
a szem lé let vál to zás, a kö zös sé gi élet
for má lá sa. A rend szer vál tás után 15
év vel sem tu da to sult még a la ko sok -
ban, hogy jo guk és kö te les sé gük az
éle tü ket za va ró kö rül mé nyek fel szá -
mo lá sát kez de mé nyez ni. Ezt né hány
pél dá val is ér zé kel tet ni sze ret ném: 

• Az ön kor mány zat le he tõ vé te szi a
la ko sok nak jár da- és út épí tést,
amennyi ben ut ca kö zös sé get al kot -
nak, de még ma is elõ for dul, hogy
az zal jön be egy la kos a hi va tal ba,
hogy õ er rõl nem tu dott. 

• Ön kor mány za ti ren de let-ter ve ze te -
ket meg je len tet jük a Hír mon dó ban, 
azok ra sem szó ban, sem írás ban
ész re vé tel nem ér ke zik. 

• Az ön kor mány zat mû kö dé se nyil -
vá nos. Ma már az interneten is sok
anyag meg ta lál ha tó, bi zo nyos ki -
emelt té má kat – költ ség ve tés, fej -
lesz té si el kép ze lé sek, ren de le tek – 
a Hír mon dó ban rend sze re sen
meg je len te tünk. Sem a pi a ci köz -
be széd ben, sem az interneten nem 
ta pasz tal juk, hogy eze ket a la ko -
sok is mer nék és ezek rõl ér de mi vi -
tát foly tat ná nak. Hi szen ad dig nem
tu dunk ér de mi mun kát vé gez ni,
amíg nem ar ról vi tat ko zunk, ha va -
la mi újat sze ret nénk, hogy an nak
hon nan lesz for rá sa, vagy va la mi
te vé keny sé get hagy junk el, vagy
emel jük az eh hez szük sé ges pénz
meg te rem té sé hez a he lyi adó kat.
Hisz a pénz for rás ok vé ge sek, a kí -
ván sá gok lis tá ja pe dig vég te len.
Aki nem tud ér tel me sen kér dez ni,
nem kap hat ér tel mes vá laszt.

Eh hez ha son ló köz éle ti gond ja in kat
va la mennyi en is mer jük. Ter mé sze te -
sen ne künk nem az a fel ada tunk,
hogy el ke se re dé sünk ben mi is ha -
son ló mó don re a gál junk, ad juk fel. Az
ön kor mány za ti kép vi se lõk nek, az ak -
tív la ko sok nak a jö võ ben is min dent
meg kell ten ni, hogy mi nél ke ve seb -
ben le gye nek azok, akik kí vül ál ló ként
vi sel ked nek. Eh hez meg kell ra gad ni
min den fó ru mot. Van nak jó pél dák is,
me lyek erõ sí te nek ben nün ket eb ben
a mun ká ban. A köz te rü le te ink egy re
tisz táb bak, igény be ve szik a sze lek tív 
gyûj tõ edé nye ket. 

A ki sebb jö ve de lem mel ren del ke zõk
is egy re töb ben tart ják rend ben az in -
gat la na i kat. Kezd erénnyé vál ni a fe -
gyel me zett, jól vég zett mun ka.

A 2007-2013. kö zöt ti uni ós fej lesz té si
le he tõ sé gek az ön kor mány zat ál tal ki -
tû zött fej lesz té si cé lok, - szenny víz há -
ló zat fej lesz tés, te le pü lés köz pont
épí tés, Holt-Ti sza re ha bi li tá ció - több
mil li ár dos for rás le he tõ vé te szi, hogy
te le pü lé sün kön je len tõs fej lesz té sek
le gye nek, me lyek a te le pü lés ar cu la -
tát po zi tív irány ba vál toz tat ják, ami ki -
hat az em be rek gon dol ko dá sá ra,
ma ga tar tá sá ra is. 

Re mé nye im sze rint a vál lal ko zá sok is 
je len tõs fej lesz té si for rá sok hoz jut hat -
nak. Ez zel a la kos ság anya gi ere je
gya ra po dik és szem lé le te is for má ló -
dik, és egy nyi tot tabb, ered mé nye -
sebb, vá ro si as köz éle ti kul tú ra lesz
jel lem zõ a te le pü lés re. 

Meg kö szö nöm mind azok mun ká ját,
kik a te le pü lé sünk fej lõ dé sét ak tí van
se gí tet ték és se gí tik, s egy bol do gabb 
jö võ re mé nyé ben kí vá nok min den ki -
nek erõt, egész sé get. 

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Polgármesteri köszöntõ

fotó: Nardai Dániel
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Fegy ver nek Nagy köz ség
Ön kor mány za ta a
239/2005.(XII. 15.)-i ha tá -
ro za tá val "Fegy ver nek Tu -
do má nyos és Kul tu rá lis
Mun ká já ért Dí jat" ado má -
nyo zott Baksay Elek, Fegy -
ver nek, Hárs fa u. 14. szám
alat ti la kos nak.

Baksay Elek 1945-ben
szü le tett Fegyverneken.
1968-ban bi o ló gia – föld -
rajz sza kos ál ta lá nos is ko -
lai, 1973-ban bi o ló gia
sza kos kö zép is ko lai ta ná ri
dip lo mát szer zett Nyír egy -
há zán és Deb re cen ben.
Tu dá sát to vább kép zé se -
ken is fo lya ma to san mé lyí -
tet te, fris sí tet te.

1966 óta ta nít Fegy ver-
neken.
Mun ká ját az el múlt 40 év -
ben ma gas szak mai szín -
vo na lon vé gez te. A peda-
gógiai mun ká ja fo lya mán a
gyer me kek kel annyi ra
meg sze ret tet te a tan tár -
gya it, hogy a ta nu lók pá lya -
vá lasz tá sát nagy ban be-
folyásolta a ka pott is me ret
és sze re tet. 
Lo gi kus óra ve ze té sé re jel -
lem zõ a dif fe ren ci ált fog lal -
koz ta tás. Egyé ni fela-
datokkal, kis elõ adás ok kal,
film ve tí tés sel szinesített
órá i ra a di á kok szí ve sen
em lé kez nek vissza.
Az 1970-es, 80-as évek ben 
a pi li si jurtatábor, a
káptalanfüredi tá bo rok el -
kép zel he tet le nek vol tak
nél kü le. A gyer me kek alap -
kész sé ge i nek fej lesz té sé -
ben is ki vet te a ré szét:
úsz ni ta ní tot ta a ne bu ló kat,
ke rék pár tú rá kat szer ve zett, 
a köz le ke dés sza bá lya it is
el sa já tít tat ta. 
Tár sa dal mi mun ká já ért és
kö zös sé gi ne ve lõ te vé -
keny sé gé ért már több al ka -
lom mal is ki tün tet ték:
• 1973-ban Ki vá ló Út tö rõ -

ve ze tõ,

• 1974-ben Tár sa dal mi
mun ká ért ezüst fo ko zat,

• 1978-ban Tár sa dal mi
mun ká ért em lék pla kett,

• 1986-ban Üttörõvezetõ
Ér dem érem el is me rés -
ben ré sze sült.

Majd az új idõk új ki hí vá so -
kat je len tet tek. A ta nu lók
kö ré ben mél tán nép sze rû
bi o ló gia szak kör jó vol tá ból
do bo gós ered mé nye ket ér -
tek el ta nít vá nyai or szá gos
ver se nye ken. Ilyen ran gos
ese mé nyek:
• A „Ba rá tunk a ter mé szet” 

ve tél ke dõ,
• A Me gyei Ka taszt ró fa vé -

del mi ver seny,
• Az „Él a Ti sza” kör nye -

zet vé del mi ver seny.
Az el múlt évek ben több al -
ka lom mal szer ve zett ter -
mé szet vé del mi tá bort
Tiszapüspökiben. Szak em -
be rek be vo ná sá val gaz da -
gí tot ta a gye re kek ter mé-
szetismereti, ter mé szet- és
kör nye zet vé del mi is me re -
te it. Az em ber és ter mé szet 
harmónikus együtt élé sé re
ne vel te a kö rü löt te élõ ket.
A Vö rös ke reszt ke re te in
be lül több ször tar tott el sõ -
se gély nyúj tó tan fo lya mot,

egész sé ges élet mód ra ne -
ve lõ elõ adást. 
Meg is mer tet te, meg sze ret -
tet te ta nít vá nya i val Fegy ver -
nek és kör nyé ké nek nö vény- 
és ál lat vi lá gát. A Bú vár szak -
kör tag ja i val lel ke sen fe dez -
ték fel a „Mak kos” rej tel me it,
a Holt-Ti sza part ja it.
A bi o ló gia szak kör tag ja i val
lá to ga tást tet tek Bu da pes -
ten, a Sem mel we is Or vos tu -
do má nyi Egye tem Ana tó mi ai 
In té ze té ben. Ide pro fesszor
dr. Há mo ri Jó zsef, az MTA
al el nö ke hív ta meg az is ko -
lánk ban fo lyó te het ség gon -
do zó mun ká já nak elisme-
ré se ként.
A Bu da ka lá szi Gim ná zi um
es ti ta go za tán is ok tat bi o ló -
gia sza kon.
A szak mai rang ját jel zi, hogy
rend sze re sen hív ják a kö -
zép is ko lák ba je lent ke zõk
tan tár gyi tu dá sá nak mé ré sé -
hez. 
A szak tár gyi or szá gos ver -
se nye ken köz is mert, hogy
ami kor cso por tot ké szít fel,
biz to san do bo gós he lye zést
ér nek el ta nít vá nyai. 

-Tûhegyi Ju li an na-

Baksay Elek kitüntetése

foto: Nardai Dániel

Is ko lánk 10 év vel ez elõtt, az 
el sõk kö zött, lett az Apá czai
Ki adó bá zis is ko lá ja, így e
tan év ben már 10. al ka lom -
mal szer vez tünk Apá czai
Na pot.
Ed di gi ren dez vé nye ink so -
rán:
Øosz tály ta ní tó ink tar tot tak
be mu ta tó ol va sás és ének -
órá kat, 
Øtan könyv szer zõk kel Esz-
tergályosné Földesi Ka ta lin
(ol va só könyv), Mes ter
Miklósné kör nye zet is me ret, 
Szautner Jánosné (fej lesz -
tõ pe da gó gia), míg Szép la ki
Er zsé bet (ma gyar 4, 5. osz -
tá lyok ban) (ma te ma ti ka 3.
osz tály ban), Bán he gyi Fe -
renc (tör té ne lem, mé dia is -
me ret 7, 8. osz tály ban),
Mol nár Lász ló (fi zi ka 7, 8.
osz tály ban), Süle Fe renc
(ének 1. osz tály ban), ta ní -
tot ták is 1-1 órá ban gyer me -
ke in ket, 

Øtér sé günk is ko lá i ból 30-
40 kol lé ga lá to ga tott el hoz -
zánk egy-egy al ka lom mal,
mely jó al ka lom volt a szak -
mai esz me cse ré re, sze mé -
lyes kap cso lat tar tás ra,
Øa be mu ta tó órák utá ni
meg be szé lé sen po zi tív
vissza jel zést kap tunk ta nu -
ló ink és ne ve lõ ink ed di gi
mun ká já ról az adott ta nu ló -
cso port ban.
Az idei szak mai nap mot tó -
ja, a ké pes ség fej lesz tés le -
he tõ sé gei a ta ní tá si órá kon
a mo dern pe da gó gi ai szem -
lé let al kal ma zá sá nak szük -
ség sze rû ség ét je lez te. Az
el sõ osz tá lyo sok já té kos,
moz gá si le he tõ ség gel, ö-
röm és pi ros pont szer zé si
ak ci ó val tu da to sí tot ták ma -
guk ban a szó-mi han go kat,
ti-tá rit mu so kat. A 7-8. osz -
tá lyos ta nu lók ér de kes
kisérletek el vég zé se so rán,
meg ta pasz ta lás út ján, ke -

rül tek kö ze lebb a fi zi ka
egy sze rû rej tel mes tör -
vény sze rû sé ge i hez.
Az ed di gi ek mu tat ják,
hogy szak mai ered mé nye -
ink nek és meg úju lá si tö -
rek vé se ink nek ad te ret
im már 10 éve e ren dez -
vény.

-Len gyel Andrásné-
-Igazgató he lyet tes-

-Or czy An na Ál t. Isk.
és Szakiskola-   

Apáczai nap

Fegyvernek Nagyközség területén mért csapadékmennyiség 
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Egyé ni vál lal ko zók,
 Bt-k, Kft.-k 

köny ve lé sét, 
adó be val lás ok 

ké szí té sét 
vál la lom.

Gácsi Jánosné 
Fegy ver nek,

Ady E. út 28/a. 

T: 56/481-117,
06-30/50-70-853



2005. de cem ber 20-án a
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la ta nu lói mû sor ral lep ték 
meg az idõ sek ott ho ná nak
la kó it.

A mû sor ban fel lé pett a 2.,
3. és 4. osz tá lyos ta nu lók -
ból ál ló al sós fu ru lya cso -
port, el hang zott há rom
An der sen-me se Pé ter Cin-
tia, Ma gyar Ni ko let ta és

Tiba Dorina 4.b osz tá lyos
ta nu lók tol má cso lá sá ban.
Sza bó Fru zsi na /4.a/ és Ko -
vács Ani ta /4.b/ ci te ra já té -
ká val gyö nyör köd tet te a
mû sor ven dé ge it, majd Ba -
bits Mi hály Min de nik em -
ber nek cí mû meg ze né sí tett 
ver sét éne kel te el a lel kes
cso port.

-Sze lei Zsu zsa-
-fo tó: Bár di Lász ló-

Karácsony az Idõsek Otthonában
Mint már be szá mol tunk ró -
la, ok tó ber ben meg ala kult
alap szer ve ze tünk. El fo gad -
tuk az éves prog ra mun kat
és be in dí tot tuk az el sõ se -
gély nyúj tó szak kört. A gye -
re kek ma gas lét szá ma
mi att két cso port mû kö dik,
egy al sós és egy fel sõs. A
gye re kek és a szak kör ve -
ze tõ, Il lés Pé ter lel ke se dé -
se tö ret len. Az el sõ se-
gélynyújtó ver seny mel lett
ké szül nek a ka taszt ró fa vé -
del mi ver seny re is.
A köz sé gi Vö rös ke reszt
vér adó va cso rá ján az is ko -
lai ének kar és Fá bi án Ni ko -
let ta 8.a osz tá lyos ta nu ló
sze re pel tek.
Az is ko lai KI MIT TUD?-ra
min den osz tály gyü mölcs -
ko sa rat ké szí tett. Ez zel dí -
szí tet tük a ter me ket és a

ver seny alatt a gye re kek el -
fo gyaszt hat ták tar tal mát.
No vem ber ben rajz pá lyá za -
tot hir det tünk „Jó fog, jó
egész ség” cím mel. Na gyon 
sok ér té kes pá lyá za tot ké -
szí tet tek ta nu ló ink. A dí ja -
zás hoz az is ko lai SZMK
nyúj tott se gít sé get.
De cem ber ben a 4. osz tá -
lyos ta nu lók aján dék kal és
mû sor ral kö szön töt ték az
öre gek nap kö zi ott ho ná nak
la kó it.
A Ma gyar If jú sá gi Vö rös ke -
reszt feb ru ár 9-én ün nep li
meg ala ku lá sá nak 85. év -
for du ló ját. Az is ko la rá di ón
ke resz tül fo gunk er rõl meg -
em lé kez ni egy rö vid mû sor
ke re té ben.

-Tukarcs Istvánné-

Vöröskereszt a Mórában

Is ko lánk „Egész ség meg õr zé si és drog meg elõ zé si„ pá -
lyá za tot nyert. En nek ke re té ben a Jász-Nagykun-Szol -
nok Me gyei Pe da gó gi ai In té zet egy elõ adás-so ro za tot
tar tott a fel sõ ta go za tos osz tá lyok nak, majd a szü lõk nek
és ne ve lõk nek.

Sor ke rült ön is me re ti tré ning re, prob lé ma meg ol dás ra,
eset meg be szé lés re és a kü lön bö zõ dro gok ha tá sá nak is -
mer te té sé re.

Igaz, hogy is ko lánk ta nu ló it még csak az úgy ne ve zett le -
gá lis dro gok érin tik (ci ga ret ta, ital, szá mí tó gép-füg gõ -
ség), hasz nos volt ez zel a té má val fog lal koz ni.

-Tukarcs Istvánné-

„Egészség megõrzési és
drogmegelõzési” pályázat

Öt is ko la rész vé te lé vel kez -
de tét vet te a „Ber mu da-ku -
pa” név re ke resz telt
után pót lás te rem lab da rú gó
baj nok ság, ame lyen is ko -
lánk (Mó ra Fe renc Ál ta lá nos 
Is ko la) 12-13 éves di ák jai is
részt vesz nek. Az el sõ for -
du ló nak a Mó ra Fe renc Ál ta -
lá nos Is ko la adott ott hont.
Csa pa tunk re me kül sze re -
pelt, hi szen le gyõz te a
tiszasülyi és a kõ tel ki csa pa -
tot is, s ala po san meg szo -
ron gat ta a ko ráb bi mérkõ-
zéseken oly ma ga biz tos
besenyszögieket is. A szü lõi 
mun ka kö zös ség, a he lyi
ÁFÉSZ tá mo ga tá sá val ala -
po san ki tett ma gá ért, hi szen 
szend viccsel, üdí tõ vel, é-
dességgel lát ták ven dé gül a
csa pa to kat, szín vo na la sab -
bá té ve ren dez vé nyün ket. 

A kö vet ke zõ hét vé gén
Tiszasülyre utaz tunk, s
ezen a já ték na pon dön tet -
lent ér tünk el a há zi gaz dák
csa pa tá val, majd szo ros
meccsen, nagy csa tá ban
ve re sé get szen ved tünk a
nagy kö rûi csa pat tól. 

A baj nok ság ál lá sa az 5.
for du ló után: 

1. Besenyszög 
2. Fegy ver nek /Mó ra/ 
3. Nagy kö rû 
4. Kõ te lek 
5. Tiszasüly 

A kö vet ke zõ for du ló Nagy -
kö rû ben lesz ja nu ár 22-én, 
ahol Besenyszöggel, Kõ te -
lek kel és Nagy kö rû vel vi -
as ko dunk majd.

-Csörghe Ta más-

Bermuda Kupa

-fotó: Ipacs András-

2005. de cem ber
23-án a Szapárfalui

Gaz da kör ál tal 
szer ve zett 

Ka rá cso nyi Báb mû so -
ron részt vett 

Gácsi- Fo dor- és
 a Már ton Csa lád nak 

kö szön jük 
se gít sé gü ket.

Bencze Sán dor

Szapárfalui Gaz da kör 
el nö ke

Ének-ze né bõl és 
ma te ma ti ká ból 

vizs gá ra, érett sé gi re,
fel vé te li re

fel ké szí tést és 
kor re pe tá lást

vál la lok.
Hillender Ani ta

ének-ze ne, ma te ma ti -
ka sza kos ta nár

Ér dek lõd ni le het:

06-70/220-5107 
te le fo non.
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Vé get ért a nyol ca dik al ka -
lom mal ki írt Új Nép lap Ku pa 
te rem lab da rú gó baj nok ság. 
A meg mé ret te té sen össze -
sen 40 csa pat vett részt,
mely bõl a feb ru ár 4-i dön tõ -
re csak a leg jobb négy gár -
da ma radt áll va. Az el sõ
se lej te zõ re Tö rök szent-
miklóson ke rült sor, me lyen
ma ga biz tos fegyverneki si -
ker szü le tett. Csa pa tunk
100 %-os tel je sít ménnyel
cso port el sõ ként ju tott az
egy hét tel ké sõbb sor ra ke -
rü lõ túrkevei kö zép dön tõ be. 
Ez az erõ pró ba sem oko zott 
gon dot Ollé Já nos fi a i nak. A 
túrkevei for du ló el sõ két
mér kõ zé sét meg nye rõ
fegyvernekiek har ma dik ta -
lál ko zó ju kat már biz tos to -
vább ju tó ként játsz hat ták a
té len tel je sen át ala kult és
meg erõ sö dött Nagy kö rû vel
szem ben. Ek kor a nagy kö -
rûi le gé nyek vol tak job bak s
így mind a két ala ku lat meg -
vál tot ta je gyét a tö rök szent -
mik ló si fi ná lé ba. 
Min den kép pen bi za ko dás -
ra adott okot, hogy ezt meg -
elõ zõ en 4-szer in dult
csa pa tunk a ku pán s eb bõl
mind a 4-szer ott volt a dön -
tõ ben, rá adá sul  há rom szor
el hó dí tot ta a ku pát. 
A tö rök szent mik ló si Lá bas-
sy sport csar nok re mek vá -
lasz tás nak bi zo nyult, hi -
szen ide ren ge teg szur ko ló
el tud ta kisérni ked ven ce it,
mind Fegyvernekrõl, mind
Ken de res rõl, de ta lál koz -
hat tunk nagy kö rûi és új-
szászi druk ke rek kel is. 
A fegyvernekiek el sõ ösz-
szecsapása pa rázs mér kõ -
zést ho zott, hi á ba ve zet tek
már 2 gól lal fi a ink, Sze ren -
csi Mik lós csa pa ta a Ken de -
res, a pad ló ról fel áll va elõbb 
szé pí tett, majd pár perc el -
tel té vel egyen lí tett is. A na -
gyobb ru tin azon ban
meg hoz ta gyü möl csét s vé -
gül ha ne he zen is de be -
gyûj töt ték Bohácsék a
gyõz tes nek já ró há rom
pon tot. Mi vel az Újszász és
a Nagy kö rû nem bírt egy -
más sal, az el sõ kört kö ve tõ -
en lé pés elõny be ke rült
Fegy ver nek a ri vá li sa i val
szem ben. A má so dik kört
az Újszász-Kenderes ta lál -
ko zó nyi tot ta, mely meg le -
pe tés re 2-2-es dön tet len nel 
zá rult, ami azt je len tet te,
hogy ha a Nagy kö rû el len

gyõz te sen vo nul nak le ked -
ven ce ink már az utol só
mér kõ zés tõl füg get le nül
tor na gyõ ze lem nek örül he -
tünk. Sem mit sem bíz tak a
vé let len re Náhóczkiék, hi -
szen ma ga biz tos 3-0-ás
gyõ zel met arat tak, s ez zel
már ku pa gyõz tes nek te kint -
het ték ma gu kat. Az utol só
kör ben a két me gyei I/B-s
gár da pró bál ta meg le gyõz -
ni a má si kat, ami új fent nem 
si ke rült, így a zá ró- össze -
csa pás az Újszász - Fegy -
ver nek volt hi va tott eldön-
teni a do bo gós he lye zé sek
sor sát. "Ha lúd le gyen kö -
vér" gon dol ták a fegy ver-
nekiek és az is lett. Igaz ez
egyet len má sod per cen mú -
lott. A mér kõ zés utol só má -

sod perc ében Fa ra gó At ti la
gyõz tes gólt szer zett, s ez -
zel im már ne gyed szer si ke -
rült el fog lal nunk a me gyei
te rem lab da rú gás trón ját. A
ku pa mel lé egy gar ni tú ra
sze re lést is nyert csa pa -
tunk. A tor na gól ki rá lya
már-már ha gyo má nyo san
Fa ra gó At ti la lett. 
A Fegyverneki NKSE 2006.
ja nu ár 27-én tar tot ta Tiszt -
újí tó Köz gyû lés ét a Sport -
pá lya Nagy ter mé ben. A
köz gyû lés Pol gár Ist vánt
vá lasz tot ta meg el nök nek.
Az új el nök ség: Fa ra gó At ti -
la, Ipacs And rás, Szatlóczki 
Jó zsef, Fa ra gó Zsolt, Krupa 
Ist ván, Csaj ági Gá bor. A le -
kö szö nõ el nök nek Hanák
Ist ván nak és  el nök sé gi ta -
gok nak Fü le Ti bor nak és
Négyesi Mik lós nak kö szön -
jük ed di gi oda adó mun ká ju -
kat és bí zunk ben ne, hogy
le he tõ sé ge ik hez mér ten a
to váb bi ak ban is se gí tik
majd az egye sü let  mun ká -
ját.

Az új el nök ség 1/2006(I.27)
sz. ha tá ro za tá val dön tött a
"Ci vil szer ve ze tek tá mo ga -
tá si alap" ter hé re pá lyá zat
be adá sá ról. Mely pá lyá zat
tar tal maz za az után pót lás
ko rú lab da rú gók utaz ta tá -
sát, va la mint a Kis kör ze ti
Lab da rú gó Tor na meg ren -
de zé sét.
Az el sõ ülé sét feb ru ár 3-án 
tar tot ta az el nök ség me lyen 
meg ha tá roz ta az el nök sé gi
po zí ci ó kat. Meg vá lasz tot ta
Krupa Ist vánt el nök he lyet -
tes nek, Szatlóczki Jó zse fet
és Csaj ági Gá bort a Ba rá ti
Kör ve ze té sé vel és össze -
tar tá sá val bíz ta meg. Fa ra -
gó Zsolt a hon la pon és a
Fegyverneki Hír mon dó ban
meg je le nõ cik ke kért fe le lõs. 

Ipacs And rás tu dó sí tó, míg
Fa ra gó At ti la az után pót lás
mun ká ját ko or di nál ja.
Az el nök sé gi ülé sen az
aláb bi ha tá ro za tok szü let -
tek: 
• 2/2006.(II.03.) Az a lab -

da rú gó, aki fe gyel me-
zettlenül vi sel ke dik, ed-
zésen, edzõ-, ku pa-, il let -
ve baj no ki mér kõ zé sen a
já ték ve ze tõ vel, el len fél
já té ko sá val, né zõk kel
szem ben a mér kõ zés
elõtt, köz ben vagy után
az bün te tést von ma ga
után. A bün te tés mér té -

ké rõl a ve ze tõ ség dönt,
mely jár hat mér kõ zés rõl
va ló el til tás sal ill. pénz -
bün te tés sel.

• 3/2006.(II.03.) Té li nap -
kö zis rend sze rû ala po -
zás meg ren de zé sé rõl. A
na pi két edzés sel meg -
tar tan dó egy he tes fel ké -
szü lé si tá bor 2006.
feb ru ár 13-17 kö zött ke -
rül meg ren de zés re. 

• 4/2006.(II.03.) Az el nök -
ség min den hó el sõ he té -
ben tart ülést me lyen az
el múlt hó mun ká ját ér té -
ke li és dönt a kö vet ke zõ
hó fel ada ta i ról, cél ja i ról.

• 5/2006.(II.03.) Az el nök a 
felnõttcsapat és után pót -
lás csa pa tok edzõ i vel
min den hó 1-3-ig meg be -
szé lést tart, ahol be szá -
mol tat ja az edzõ ket az
el vég zett mun ká ról.

• 6/2006.(II.03.) szá mú ha -
tá ro za tá val dön tött Bo-
zsik-programban el vég -
zen dõ mun ká ról. A ve ze -
tõ ség szereté el ér ni hogy 
új ra kis kör ze ti köz pont tá
vál jon Fegy ver nek. Ez
azt je len te né hogy ezen
tor nák nak köz sé günk ad -
na ott hont.

• 7/2006.(II.03.) Dön tés
szü le tett a he lyi is ko lák
és az egye sü let kap cso -
la tá nak szo ro sab bá té te -
lé re.

Az egye sü let tag sá gi dí ja
to vább ra is 300 Ft/év. Pár -
to ló tag sá gi dí ja 1000 Ft/év.
A ta va szi bér let árai: 
• nyug dí jas: 1500 Ft,
• fel nõtt 2000 Ft.

Éves bér let mely egy baj no -
ki évad ra szól : 
• nyug dí jas: 3000 Ft,
• fel nõtt 4000 Ft.

A béletek meg vá sá rol ha tók
a JOKER To tó zó ban ill. a
mér kõ zé sek elõtt a jegy áru -
sok nál.

-Faragó Zsolt-

Újra Fegyvernekre került a kupa

Szapárfaluban a
Berényi út 84. szám

alat ti 

csa lá di ház 

el adó.
Érd.: 06-20/586-1386

-fotó: Ipacs András-
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Csa lá di ház el adó
Fegy ver nek 

Csil lag út 32. szám
alatt. 
Érd.: 

Ba csó B. út 14. 
Tel.: 56/481-166



Ad vent ide jén a lel kün ket a Ka rá csony 
ün ne pé re ké szít jük fel. Fegyverneken
már sok éve, a kö zös ség az ad ven ti
idõ szak vé gén, hang ver sennyel is
gaz da gít ja a lel ke ket.

2005-ben a hang ver senyt a Re for má -
tus Temp lom ban tar tot ták az ének lõ-
és ze né lõ cso por tok.
Az em be rek kel tel je sen meg töl tött te -
rem ben a hal lott da lo kon át meg él het -

tük a cso dát. A han gok fi zi kai rez gé -
se föl dön tú li ál la pot ba jut tat ta a hall -
ga tó kat. Bár két hó nap telt el a
hang ver seny óta, lel kün ket most is
me leg ség ön ti el az Ad ven ti hang ver -
seny em lé ké nek fel idé zé se kor.
Kü lön em lé ke ze tes a fi a tal lel kész -
há zas pár, Pá lin kás Gyu la és Pálin-
kásné Ba lo gi Be á ta kö szön tõ da lai,
be kap cso ló dá sa a kö zös ség ün nep -
lé sé be.
Kö szön jük az Annaházi Ének kar nak, 
a Pa csir ta If jú sá gi Ci te ra ze ne kar -
nak, a Nõi Kar nak, a sza va ló nak és
az el sõ al ka lom mal be mu tat ko zó
Vegyeskarnak.
A szo ká sos Ad ven ti hang ver seny hí -
re Be rek für dõ ig is el ju tott. A Nõi Kar
és a Vegyeskar a be rek für dõi Re for -
má tus temp lom ban, Is ten tisz te let ré -
sze ként mu tat hat ta be a tu dá sát. Az
ad vent han gu la ta a da lok kal még tel -
je seb bé vált az ot ta ni gyü le ke zet
szá má ra.

-Tû he gyi Ju li an na-

Adventi Hangverseny 

Meg je lent a XV. Weöres
Sán dor Gyer mek szín ját szó 
Ta lál ko zó Jász-Nagykun-
Szol nok Me gyei bemuta-
tó já nak fel hí vá sa. A csa pa -
tok be mu tat ko zá sá ra 2006. 
már ci us 31-én és 2006. áp -
ri lis 1-én ke rül sor a
fegyverneki Mûvelõdési
Házban.

A Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Mû ve lõ dé si, To -
vább kép zé si és Sport In té -
zet, a fegyverneki Mû ve-
lõdési Ház és Könyv tár és a 
Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai
Tár sa ság fel hí vá sa né hány
pon ton el tér a ko ráb ban

meg szo kot tól. A
vál toz ta tá sok lé nye ge,
hogy a ko ráb bi ver seny sze -
rû elõ adá sok he lyett
fesztiválszerû be- mu ta tó -
kat láthasson a kö- zönség.

A ta va lyi évi hez ha son ló an
"Cse pû rá gók fel vo nu lá sa"
is szinesíti a ren dez vényt.

Vá runk min den fel nõt tet és
gyer me ket né zõ ként is a
be mu ta tók ra.

A fel hí vás és a je lent ke zé si
lap letölt he tõ a www.fegy -
ver nek.hu hon lap ról.

-Tûhegyi Ju li an na-

Gyermekszínjátszó találkozó
• Az 1848-as for ra da lom és sza bad ság harc ra em lé ke zõ

köz té ri meg em lé ke zés idõ pont ja: már ci us 15. 900 óra.
• A Kodály Zoltán Zeneiskola kihelyezett tagozatának

üvegfestõ kiállítása 2006. március 20 - április 8 között
tekinthetõ meg a Mûvelõdési Ház ban. 

• A Magyar Költészet Napját április 11-én, József Attila
születésnapján ünnepeljük. 2006-ban a települési
ünnepséget az ünnepnapon, 11-én tartjuk. Várunk
mindenkit, aki a verset szereti olvasni, hallgatni.

• Vi rág va sár na pi hang ver seny a Ró mai Ka to li kus Temp -
lom ban áprils 9-én 1600 órá tól.

-Tûhegyi Julianna-

Programajánló

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

 Csör gõ Gáborné (Ko csis Etel ka)
te me té sén részt vet tek, gyá szunk ban osz -
toz tak és sír já ra az em lé ke zés vi rá ga it el -

he lyez ték.

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

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

A Gyá szo ló Csa lád

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

2006. évi lap zár ta idõ pont jai: már ci us 27., má jus 29., jú li us 31., 

szep tem ber 25., no vem ber 27.  12 óra.

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

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

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

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

Nyom dai elõ ál lí tás: 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 cím rõl.

12. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. február 10.

A Fegyvernek-Örménves vas út ál lo -
más te le fon el ér he tõ sé ge meg vál to -
zott. 

Me net rend del és jegy ki adás sal kap -
cso lat ban érdeklõdni:
• mun ka nap okon hét fõ tõl szom ba tig

a pénz tá ri nyit va tar tá si idõ ben:
05-17 órá ig,

• a hét el sõ mun ka nap ját meg elõ zõ
na po kon a pénz tá ri nyit va tar tá si
idõ ben: 07 - 19 órá ig,

a pénztár 06-1/513-6505-ös te le-
fonszámán le het.

A pénz tá ron kí vü li idõ szak ban pe dig a 
for gal mi iro da 06-1/ 513-6652-es te le -
fon szá mán. 

Fo lya ma to san le het in for má ci ót kér ni
to váb bá a MÁV di rekt 06-40/494-949
köz pon ti te le fon szá mon, mely a hely -
ben ér vé nyes telefontarifával mûkö-
dik.

-Öményes Polgármesteri Hi va tala-

Változás

mailto:mszervez@fegyvernek.hu

