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Az új  Kép vi se lő tes tü let ok tó ber 12-én tar tot ta ala ku ló ülé -
sét, majd ezt kö ve tő en egy so ron kí vü li és egy so ros
(mun ka terv sze rint) ülést.

A fon to sabb dön té sek ről az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a
la ko so kat:

Ok tó ber 12-i ülé sen a tes tü let a kö te le ző jel le gű na pi ren -
de ket tár gyal ta és dön tött az aláb bi kér dé sek ben:

• Ficsor Dé nes urat meg vá lasz tot ta al pol gár mes ter nek,
majd a tisz te let dí ját – a ko ráb bi díj vál to zat la nul ha gyá -
sá val -, a tör vény sze rint le het sé ges 4,5 szor zó he lyett
– al pol gár mes ter úr írás be li ké rel mé re - 2,5 szor zó val,
ha vi 92.000.- Ft-ban ál la pí tot ta meg.

• Huber Fe renc pol gár mes ter il let mé nyé nek ko ráb bi
össze gén szin tén nem vál toz ta tott a tes tü let, a tör vény
sze rin ti mi ni mum össze get, 404.800.- Ft-ot ál la pí tott
meg. A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá val össze füg gő
fel ada tok kal já ró költ sé gek meg té rí té sé re a tör vény
sze rin ti mi ni má lis össze get, az il let mény 20 %-ának
meg fe le lő költ ség áta lány meg ál la pí tá sát kér te pol gár -
mes ter úr a tes tü let től, amit a tes tü let jó vá ha gyott. 

• Meg ala kí tot ta a kép vi se lő tes tü let a bi zott sá go kat. Idő -
köz ben An gyal Csa ba kép vi se lői meg bí za tá sa le mon -
dás mi att meg szűnt, he lyé be a vá lasz tá si tör vény
ér tel mé ben a sor rend ben leg több sza va za tot ka pott je -
lölt, Tukarcs Istvánné ke rült. Ez zel a vál to zás sal a bi -
zott sá gok össze té te le is vál to zott az ok tó ber 12-i
ala ku ló ülés óta, így a no vem ber 30-i kép vi se lő tes tü le ti
ülé sen a kép vi se lők Tukarcs Istvánnét a Pénz ügyi Bi -
zott ság ba, Szentpéteri Tibornét az Ok ta tá si,
Közművelődési, If jú sá gi és Sport Bi zott ság ba vá lasz -
tot ták.

Ügy ren di Bi zott ság

el nö ke:Tű he gyi Ju li an na kép vi se lő

tag jai: Amb rus Dé nes és Bog nár Zol tán  kép vi se lők

Pénz ügyi Bi zott ság

el nö ke: Nagy Jó zsef kép vi se lő

tag jai: Né meth At ti la és Tukarcs Istvánné kép vi se lők,
Buk ta Jánosné, Mol nár Tiborné

Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott ság

el nö ke: Szatlóczki Edit kép vi se lő

tag jai : Dr.Kiss Györgyné és Krupa Ist ván kép vi se lők, Kó -
ró di né Ekker Jú lia, Szentpéteri Tiborné.

Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott ság

el nö ke: Nida Im re kép vi se lő

tag jai: Herman Jó zsef és Hillender Györgyné képviselők,
Schultz Ferencné, Bog nár Il di kó.
• Meg ha tá roz ta a tes tü let 2006. no vem ber és de cem ber

ha vi ülé se i nek idő pont ját és na pi rend jét.
• Az ön kor mány za ti tör vény kö te le ző en elő ír ja, hogy a

tes tü let meg ala ku lá sát kö ve tő 6 hó na pon be lül a Kép vi -
se lő tes tü let Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály za tát felül
kell vizs gál ni. Ezt a kö te le zett sé get a tes tü let ha tá ro zat -
ba fog lal ta. 

Ok tó ber 26-i so ron kí vü li ülé sen:
• A Törökszentmiklós és Tér sé ge Kis tér sé gi Tár su lás

több cé lú tár su lás sá ala kí tá sát tár gyal ta a tes tü let és
az zal egyet ér tett. 

No vem ber 30-i ülé sen:
• A Kép vi se lő tes tü let tu do má sul vet te An gyal Csa ba

kép vi se lői man dá tum ról va ló le mon dá sát.  Tukarcs
Istvánné le tet te az es küt és ré szé re Bérczesi Má ria Vá -
lasz tá si Bi zott ság el nö ke ki ad ta a meg bí zó le ve let.

Ugyan csak le tet te az es küt az Ok ta tá si Bi zott ság új tag -
ja is, Szentpéteri Tiborné.

• Tár gyal ta a tes tü let a 2006. évi költ ség ve tés  há rom ne -
gyed éves tel je sí té sét és azt el fo gad ta. 

• A Kép vi se lő tes tü let az aláb bi hi tel fel vé tel ről dön tött:
 A Köz pon ti Óvo da fel újí tá si mun ká i ra a tes tü let au -

gusz tu si ülé sén 22.389.000.- Ft fej lesz té si hi telt ha -
gyott jó vá. Idő köz ben olyan meg ol dás ke rült szó ba,
ami az ön kor mány zat költ ség ve tés ét ke vés bé ter hel né 
meg, va gyis a fo lyó szám la hi tel ki vál tá sa be ru há zá si
hi tel lel. A tes tü let egyet ér tett 20 év fu tam idő re,
20.105.000.- Ft be ru há zá si hi tel fel vé tel lel.

 A köz szol gál ta tá si és ál lam igaz ga tá si fel ada tok fo lya -
ma tos mű köd te té sé hez 120 mil lió Ft fo lyó szám la hi tel.

• A 2007. évi költ ség ve tés ter ve zés hez elő ze te sen tár -
gyal ta a tes tü let a terv kon cep ci ót.

• Tör vény ben elő írt kö te le zett ség alap ján meg ha tá roz ta
a köz tiszt vi se lők 2007. évi tel je sít mény kö ve tel mény
alap ját ké pe ző 2007. évi cé lo kat.

• Meg ha tá roz ta a tes tü let a 2007. évi mun ka terv ét, me -
lyet a Hír mon dó ban köz zé te szünk. 

• Több ön kor mány za ti ren de le tet mó do sí tott, ezek:
 - Ön kor mány zat va gyon gaz dál ko dá sa, va gyon ke ze lé -

se.
 -Köz te rü let hasz ná lat: A Kép vi se lő tes tü let a köz te rü let

hasz ná lat után fi ze ten dő dí jak 2007. ja nu ár 1-i eme lé -
sét jó vá hagy ta. Dön té sé nél az aláb bi a kat vet te fi gye -
lem be: az ön kor mány za ti ren de let meg al ko tá sa óta
(1995.) nem vál toz tak a dí jak;  ön kor mány zat költ ség -
ve té si hi á nyá nak csök ken té se ér de ké ben a be vé tel
nö ve lé se;  gép jár mű vek köz te rü le ten tör té nő par ko lá -
sa, tá ro lá sa ron gál ja az utak mi nő sé gét, ez ál tal az utak 
ja ví tá sa az ön kor mány zat nak több let ki adást okoz; a
mu tat vá nyos te vé keny ség után fi ze ten dő dí jat a vá sá ri
na po kon fi ze ten dő díj jal azo nos szint re kel lett hoz ni. 

 A díj té te leket a Hír mon dó ban köz zé tesszük.
 - A he lyi ki tün te té sek ala pí tá sá ról és ado má nyo zá sá ról 

szó ló ren de le tet úgy mó do sí tot ta a tes tü let, hogy
„Fegyvernekért Díj”-on kí vül a „Fegy ver nek Köz szol -
gá la tá ért” és „Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul tu rá lis
Mun ká já ért” dí jat is kap has sák kö zös sé gek, ne csak
egyé nek.

 - Az ön kor mány za ti kép vi se lők tisz te let dí já ról és jut ta -
tá sa i ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ra tör vé nyi mó do sí -
tás és né hány pon to sí tás mi att ke rült sor. Kép vi se lői
in dít vány ra a bi zott sá gi ta gok nem kép vi se lő tag ja i nak
tisz te let dí ját ha vi 10.000.- Ft-ról 13.000.- Ft-ra emel te,
ami azo nos a kép vi se lő bi zott sá gi tag tisz te let dí já val. 

• A te met ke zé si dí jak mó do sí tá sá ra be ter jesz tett ja vas -
la tot a tes tü let nem fo gad ta el. 

• Az Ál la mi Szám ve vő szék el len őr zést vég zett az ön kor -
mány zat nál a víz ren de zé si és csa pa dék víz el ve ze té si
fel ada tok el lá tá sá ról. A tes tü let a Szám ve vő szék je len -
té sét meg is mer te és azt tu do má sul vet te. 

• Egyet ér tés ét ad ta a tes tü let, hogy az Or czy An na Ál ta -
lá nos Is ko la és Szak is ko la és a Víz mű táv köz lé si be -
ren de zés (ká bel TV) el he lye zé sé hez te rü le tet bér be
ad jon.

• A Me gyei Te rü let fej lesz té si Stra té gi ai Prog ram Ak ció -
terv hez a te le pü lé sek fej lesz té se i nek for rás igé nye
nagy va ló szí nű ség gel meg fog ja ha lad ni a me gyei szin -
ten ren del ke zés re ál ló ke re tet, ezért a 2 éves ak ció terv -
ben sze rep lő prog ra mok kö zött szük sé ges pri o ri tás
fel ál lí tá sa, mely a terv el lá tott sá got, fon tos sá got va la -
mint a pro jek tek egy más köz ti kap cso la tát fi gye lem be
vé ve az aláb bi:

A képviselő-testület hírei
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1.   Bel víz el ve ze tő rend szer kar ban tar tá sa, fej lesz té se

2.   Holt-Ti sza re ha bi li tá ció

3.   Szenny víz há ló zat köz sé gi szín tű ki épí té se

4.   12 tan ter mes ál ta lá nos is ko la épí té se

5.   Bel te rü le ti utak épí té se

6.   Te le pü lés köz pont re ha bi li tá ció

7.   Or vo si ren de lő bő ví té se

8.   Óvo da fel újí tá sa, bő ví té se, kor sze rű sí té se

9.   Egy sé ges tu risz ti kai tá jé koz ta tó táb la rend szer 
      ki épí té se

10. Szak kép zés tar tal mi mód szer ta ni fej lesz té se

11. A hát rá nyos hely ze tű és tar tó san mun ka nél kü li 
      em be rek, köz tük ro mák fog lal koz ta tá sá nak ja ví tá sa
• Kö te le zett sé get vál lalt a tes tü let a Fürst S. u. 8. sz. alat ti 

in gat lan gáz el lá tá sá hoz 259.585.- Ft csat la ko zá si díj
meg fi ze té sé re. 

• Szán tó mű ve lé si ágú föld te rü let vá sár lá sá ra tett elő ter -
jesz tést a tes tü let nem fo gad ta el. 

• Az Al só ré ti Holt-Ti sza üze mel te té se so rán több olyan
prob lé ma me rült fel, ami a hal gaz dál ko dá si terv mó do -
sí tá sát tet te szük sé ges sé. Az elő ze tes egyez te té sek
után, a hor gász egye sü let és a Víz mű – mint üze mel te tő 
– ré szé ről ér ke zett ja vas la to kat a tes tü let el fo gad ta. A
mó do sí tá sok az aláb bi ak: 

 - Az Al só ré ti Holt-Ti sza 3. szá mú víz te rü le tén a csó na -
kos hor gá szat nem en ge dé lye zett.

 - Az Al só ré ti Holt-Ti sza tel jes te rü le tén a per ge tés
(villantózás, gu mi ha la zás) nem en ge dé lye zett.
- Egy na pi jegy adott nap reg gel 6 órá tól más nap reg gel
6 órá ig jo go sít hor gá szat ra.

 - Fel nőtt te rü le ti na pi: 300 db 2.000.- Ft
- If jú sá gi na pi: 50 db 1.300.- Ft
- Gyer mek na pi jegy: 10 db    500.- Ft
- A hal őr zé si fel ada to kat a ha lá szat ra jo go sult
Fegyverneki Ön kor mány zat 4 fő me ző őre, ill. a há rom
érin tett Hor gász egye sü let(-ek) egye sü le ten kén ti 4
fő(össze sen 12 fő) tár sa dal mi hal őre, to váb bá a
Törökszentmiklós Ön kor mány zat al kal ma zá sá ban lé -
vő 7 fő me ző őr lát ja el.

 - A Kép vi se lő tes tü let hoz zá já rult, hogy a hor gász egye -
sü le tek a ver se nye i ket az Al só ré ti Holt-Ti szán ren dez -
zék meg. Az ér vé nyes te rü le ti en ge déllyel nem
ren del ke ző hor gá szok a ver seny ide je alatt csak ab ban 
az eset ben ve het nek részt, ha az egye sü le tek utá nuk
az aláb bi dí ja kat egy összeg ben meg fi ze tik: fel nőtt hor -
gász 500.- Ft, if jú sá gi és gyer mek  hor gász 300.- Ft.

• Egyet ér tett a tes tü let a Törökszentmiklós és Tér sé ge
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás Ala pí tó Ok ira tá nak és
Együtt mű kö dé si Meg ál la po dá sá nak mó do sí tá sá val. 

• A Jancsó és Tár sa Kft. és De me ter Ist ván Fegy ver nek,
Tán csics u. 10/a. sz. alat ti egyé ni vál lal ko zó kö zö sen
kér ték, hogy a kép vi se lő tes tü let a fi a ta lok disco szó ra -
ko zá sá nak biz to sí tá sa ként,  az ön kor mány za ti tu laj do -
nú he lyi sé gek bér le té re, va la mint el ide ge ní té sé re
vo nat ko zó ön kor mány za ti ren de let ben biz to sí tott le he -
tő ség gel él ve, „köz ér dek ből”, a Fel sza ba du lás u. 172.
sz. alat ti he lyi ség (disco) üze mel te té sét 2006. de cem -
ber 1-től De me ter Ist ván vál lal ko zó nak ad ja bér be. A
tes tü let az egy év re tör té nő bér be adás sal egyet ér tett. 

• A Ma gyar Vö rös ke reszt Jász-Nagykun-Szolnok Me -
gyei Szer ve zet igaz ga tó ja, Sallai Nó ra Huber Fe renc
pol gár mes ter úrat a Vér adó Moz ga lo mért Ezüst Em lék -
érem ki tün te tés re ter jesz tet te fel (ok le vél és em lék -
érem). A pol gár mes ter úr a ki tün te tést  2006. no vem ber 
24-én az Or szág ház ban tar tott ün nep sé gen vet te át.

Eb ből az al ka lom ból a Vö rös ke reszt Me gyei Szer ve zet
igaz ga tó já nak ké ré sé re az Ügy ren di Bi zott ság  kez de -
mé nyez te a kép vi se lő tes tü let nél, hogy egy ha vi il let mé -
nyé nek meg fe le lő össze gű ju ta lom ban ré sze sít se
Huber Fe renc pol gár mes tert. Pol gár mes ter úr ki je len -
tet te, hogy nem ért egyet ju tal ma zá sá val, vé gül a tes tü -
let – meg osz ló vé le mé nyek mel lett – a ju tal mat
meg sza vaz ta. 

-Buzás Istvánné-
-jegy ző-

Ön kor mány za ti ren de le tek:

34/2006.(XII.1.) önk. rend. a költ ség ve tés mó do sí tá sá ról.

35/2006.(XII.1.) önk. rend. az ön kor mány zat va gyon gaz -
dál ko dá sá ról és va gyon ke ze lé sé ről.

36/2006.(XII.1.) önk. rend. „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”,
„FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” és
„FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS
MUNKÁJÁÉRT DÍJ” ala pí tá sá ról és ado má nyo zá sá nak
rend jé ről szó ló 24/1992. (VIII. 27.) szá mú ön kor mány za ti
ren de let mó do sí tá sá ról

37/2006.(XII.1.) önk. rend. a köz te rü let hasz ná lat ról szó -
ló 26/1995.(VIII.31.) rend.mó do sí tá sá ról.

38/2006.(XII.1.) önk. rend. az ön kor mány za ti kép vi se lők
tisz te let dí já ról, jut ta tá sa i ról szó ló, több ször mó do sí tott
5/1995. (II.1.)ren de let mó do sí tá sá ról

Mel lék let a 37/2006.(XII.1) önk. rend. a köz te rü let
hasz ná la tá ról szó ló ren de let hez 

(Áfa nél kül)

meg ne ve zés mér ték/egy ség díj

1/a. sze mély gép ko csi, bér ko -
csi, ta xi és a 2,5 ton nát meg
nem ha la dó gép jár mű

gép jár mű/év
gépjármű/hó

6000 Ft
700 Ft

1/b. au tó busz, nyergesvontató 
fél pót ko csi val, tehergépkocsi,
fél pót ko csi

gép jár mű/év
gépjármű/hó

7500 Ft
900 Ft

1/c. pót ko csis von ta tó, me ző -
gaz da sá gi nyer gesvon ta tó és
pót ko csi

gép jár mű/év
gépjármű/hó

4000 Ft
450 Ft

2. épít ke zé si célt szol gá ló
esz kö zök, anyag (egy hó nap
idő tar ta mon túl és 25 m2 te rü -
let nél na gyobb te rü le ten)

m2/hó 50 Ft

3. idény jel le gű és al kal mi áru -
sí tás m2/nap 100 Ft

4. nem hely hez kö tött moz gó -
áru sí tás pl. fagy lal tos, gofris,
stb.

m2/nap 100 Ft

5. vendéglátóipari előkert m2/hó 100 Ft
6. ja ví tó és szol gál ta tó
tevékenység m2/hó 250 Ft

7. hor dók, lá dák, gön gyö leg
el he lye zé se, áru ki adás m2/nap 80 Ft

8. ba zár, nép mű vé sze ti, stb.
árusítás m2/nap 100 Ft

9. mu tat vá nyos te vé keny ség
(cir kusz, cél lö völ de, sergő,
stb.) nem bú csúi és nem vá -
sá ri na po kon
- 25 m2-ig
- 25 m2 fe let ti rész

m2/nap
m2/nap

120 Ft
60 Ft

10. hir de tő be ren de zés, hir de -
tő táb la
-1 m2-ig 
-1 m2 fe lett m2-enként                            
- köz te rü let be 10 cm-en be -
nyú ló ki ra kat szek rény,  er nyő -
szer ke zet, cég- és cím táb la

évi
évi

évi

1.500.- Ft/db
+1.500.- Ft/db

 
500.- Ft/db

-Buzás Istvánné-

A képviselő-testület hírei

2006. december 14. Fegyverneki Hírmondó 3. oldal



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 idő pont ja: ja nu ár 20.
• Már ci us 15. Nem ze ti Ün nep
 meg em lé ke zés idő pont ja: már ci us 15.
• Au gusz tus 20. Ál la mi Ün nep
  meg em lé ke zés idő pont ja: au gusz tus 17.
• Ok tó ber 23. Nem ze ti Ün nep
 ün nep ség meg ren de zé sé nek idő pont ja: ok tó ber 18.

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 idő pont ja: má jus 1.
• Di ák Gu lyás fesz ti vál
 ün nep ség meg ren de zé sé nek idő pont ja: má jus 19.
• „Vi rág zó Ti sza Nap ja”
 ün nep ség meg ren de zé sé nek idő pont ja: jú ni us 23-24.

III. La kos sá gi fó ru mok, közmeghallgatás
• Már ci us 1. Szapárfalu Klub könyv tár
• Már ci us 8. Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
• Már ci us 22. Mű ve lő dé si Ház
 Kez dé si idő pont:  18 óra
 Té ma: Tá jé koz ta tó:
   - a kis tér sé gi tár su lás ról

  - a 4. sz. fő út szapárfalui te le pü lés részt el ke rü lő 
    sza ka szá nak épí té sé ről
  - a szenny víz csa tor na há ló zat be ru há zás ról
  - a hul la dék gaz dál ko dás ról

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

Ja nu ár 25.

1.) 2007. évi költ ség ve tés elő ze tes tár gya lá sa
 Elő adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

Feb ru ár 22.

1.) Az ön kor mány zat 2007. 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 2006. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa

3.) Pá lyá za ti ki írás a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la igaz -
ga tói állására
 Elő adó: Huber Fe renc pol gár mes ter

Március 29.

1.) Be szá mo ló a köz ség köz rend jé nek-köz biz ton sá gá nak 
hely ze té ről, köz meg hall ga tás keretében

2.) Tá jé koz ta tó a 2006. évi el len őr zé sek ről

Elő adó: Fe jes Zol tán rend őr ka pi tány ság ve ze tő je az 1.
na pi rend nél

              Huber Fe renc pol gár mes ter a 2. na pi rend nél

Áp ri lis 26.

1.) Az ön kor mány zat 2006. évi zár szám adá sá nak jó vá ha -
gyá sa (Áht. 82. §.)

2.) Az ön kor mány zat 2006. évi pénz ma rad vá nyá nak jó vá -
ha gyá sa

(Ál lam ház tar tás mű kö dé si rend jé ről szó ló 217/1998.
(XII.30.) Korm.r. 66. §. (2) bek.)

3.) A 2007. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa

4.) Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár su -
lás be szá mo ló ja. (köz meg hall ga tás keretében)

5.) Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la be szá mo -
ló ja
 Elő adó: Huber Fe renc pol gár mes ter az 1-3. na pi rend -

nél
              4. na pi rend nél: An gyal Csa ba iro da ve ze tő
              5. na pi rend nél: Amb rus Dé nes igaz ga tó

Má jus 31.

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
munkájáról

(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 ről szó ló 1997. évi XXXI. tv. 96. §.
(6) bek. 

3.)A 2007. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa

Elő adó: Barta Józsefné in téz mény ve ze tő 1. na pi rend nél

             Buzás Istvánné jegy ző 2. na pi rend nél

             Huber Fe renc pol gár mes ter 3. na pi rend nél

Jú ni us 28.

1.) Be szá mo ló az ala pít vá nyok 2006. évi te vé keny sé gé -
ről.

Au gusz tus 30.

1.) Az ön kor mány zat 2007. évi költ ség ve tés ének I. fél évi
tel je sí té sé ről (Áht. 79. §. (1) bek.)

2.) Nem ze ti ki sebb sé gi jo gok ér vé nye sü lé se, együtt mű -
kö dé si meg ál la po dás értékelése. 

3.) A te le pü lés fog lal koz ta tá si hely ze te.

4.) Pá lyá za ti ki írás a Gon do zá si Köz pont ve ze tői állására

5.) Pá lyá za ti ki írás a Gyer mek élel me zé si Kony ha ve ze tői
állására

Elő adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

Szep tem ber 27. 

1.) 2007. 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
 Elő adó: Huber Fe renc pol gár mes ter

Ok tó ber 18. 

Ün ne pi ülés

No vem ber 29.

1.) A 2007. évi költ ség ve tés I-III. ne gyed évi tel je sí té se
(Áht. 79. §. (1) bek.)

2.) A 2008. évi költ ség ve té si terv kon cep ció jó vá ha gyá sa
(Áht. 70. §.)

3.) 2008. évi nyers anyag nor ma meg ál la pí tá sa

4.) Köz tiszt vi se lők tel je sít mény-kö ve tel mény alap ját meg -
ha tá ro zó 2008. évi célok

5.) A kép vi se lő tes tü let 2008. évi mun ka terv ének jó vá ha -
gyá sa. 

6.) Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár su -
lás be szá mo ló ja 
 Elő adó: 1-5. na pi rend nél: pol gár mes ter

            6. na pi rend nél: An gyal Csa ba iro da ve ze tő

De cem ber 20.

1.) 2007. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
 Elő adó: pol gár mes ter

-Buzás Istvánné jegyző-

Fegyvernek Önkormányzat képviselőtestülete

2007. évi munkaterve
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Pol gár mes ter Úr kö szön tő je az ala ku ló ülé sen

Te le pü lé sün kön a 2006. évi ön kor mány za ti vá lasz tás, a
fel fo ko zott vá ra ko zá sok és a ko ráb bi ak nál za jo sabb po li ti -
kai lég kör ben is mét za var ta lan, ered mé nyes volt. Kö szö -
net jár a la ko sok fe gyel me zett ma ga tar tá sá ért, és a
vá lasz tá si szer vek, a hi va tal dol go zó i nak ál do za tos mun -
ká já ért. 

A most meg ala ku ló kép vi se lő tes tü let va la mennyi tag ja
ne vé ben nagy tisz te let tel meg kö szö nöm a la kos ság bi zal -
mát, mellyel fel ha tal ma zott ben nün ket a te le pü lés kép vi -
se le té re. 

Az újon nan meg vá lasz tott kép vi se lő tes tü let nek a ko ráb bi -
ak nál ne he zebb fel ada tot kell meg ol da ni. Egy fe lől részt
kell vál lal ni a kon ver gen cia prog ram ból adó dó fel ada tok
sok eset ben fáj dal mas vég re haj tá sá ban, a la kos ság gal
tör té nő el fo gad ta tá sá ban. 

Más fe lől ki kell hasz nál ni azo kat a fej lesz té si le he tő sé ge -
ket, me lyek re for rást az Eu ró pai Unió a kö vet ke ző 7 év -
ben Ma gyar or szág szá má ra biz to sít. 

Az el kö vet ke ző négy év ben az ön kor mány zat ok nak, köz -
tük te le pü lé sünk ön kor mány za tá nak az el ért ered mé nyek
meg őr zé se mel lett moz gás te re csak a fej lesz té sek te rü le -
tén lesz. Ne héz lesz a kö te le ző ön kor mány za ti fel ada tok
szintentartása az ok ta tás ban, szo ci á lis és egész ség ügyi
el lá tás ban, a köz te me tők, a he lyi köz utak fenn tar tá sa,
köz vi lá gí tás és egész sé ges ivó víz biz to sí tá sa. 

Va ló szí nű sok vi tát fog ki vál ta ni az ön kor mány za ti tör vény  
mó do sí tá sá ból adó dó fel adat, a gaz da sá gi prog ram meg -
al ko tá sa.

A prog ram ban meg kell ha tá roz nunk a kö vet ke ző 4 év fej -
lesz té si el kép ze lé se it, te le pü lés fej lesz tés ből adó dó fel -
ada to kat, te le pü lés üze mel te té si po li ti kán kat, sze re-
pünket a mun ka hely te rem tés ben és a köz szol gál ta tás ok -
ban. 

A fen ti fel ada tok meg va ló sí tá sa so rán so ha nem sza bad
el fe led nünk, hogy dön té se ink egyé nek, csa lá dok sor sát
érin tik. Ezért min dig fi gye lem mel kell len ni a la ko sok te -
her bí ró ké pes sé gé re, az idő sek re, a szo ci á li san rá szo ru -
lók ra és a fi a tal pá lya kez dők re. 

Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni az ön kor mány zat hi va ta lá -
ban és in téz mé nye ik ben dol go zók mun ká já ra. A za var ta -
lan mun ka vég zés hez olyan fel té te le ket kell te rem te nünk,
ahol ered mé nye sen tu dunk dol goz ni, nagy köz sé günk la -
kos sá ga, a te le pü lé sünk fej lő dé se ér de ké ben. 

Az előt tünk lé vő 4 év za var ta lan mű kö dé se ér de ké ben el
kell fe lej te ni a vá lasz tást meg elő ző kam pány ban eset leg
oko zott sé rel me ket. Es künk nek meg fe le lő en a kép vi se lő -
tes tü let nek össze kell fog ni és a jö vő ben a te le pü lés egé -
szé re vál lalt fe le lős ség gel kell dol goz ni. 

Eh hez kí vá nok min den ki nek erőt, egész sé get és bol dog
csa lá di éle tet. 

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Polgármesteri köszöntő

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 50., a Ma gyar
Köz tár sa ság ki ki ál tá sá nak 17. és a fegyverneki ön kor -
mány zat meg ala ku lá sá nak 16. év for du ló já ról ün ne pi ülé -
sen em lé ke zett meg az Ön kor mány zat.

Az ün nep re em lé ke zést a Női Kar tet te szí ne seb bé. 

A „Mi tör tét Fegyverneken 50 éve?” pá lyá zat ered mé nyét
is ek kor is mer het ték meg a je len le vők.

Kö szön tő ként Huber Fe renc pol gár mes ter mon dott be -
szé det, me lyet tel jes egé szé ben köz lünk:

Tisz telt Je len lé vők, Höl gye im és Ura im!

Ok tó ber 23-át az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
kez de té nek, va la mint a köz tár sa ság 1989. ok tó ber 23-i ki -
ki ál tá sá nak em lé ké re, az 1990. már ci us 2-án össze ült,
sza ba don vá lasz tott Or szág gyű lés, Ma gyar or szág nem -
ze ti ün ne pé vé nyil vá ní tot ta.

Na gyon ne héz az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc -
ról még 50 év után is tár gyi la gos íté le tet mon da ni, cél ja it,
ér tel mét meg ér te ni, együtt mél tó ság gal ün ne pel ni.

Ha zánk tör té nel mé ben gya ko ri ak a fegy ve res és fegy ver -
te len át ala ku lá sok, for du la tok. Ezek azon ban nem egy
nap, egy év alatt kö vet kez nek be, csak egy fo lya ma tot in -
dí ta nak el. Át ren de zik a tár sa da lom alap ja it, a tu laj don vi -
szo nyo kat és an nak fel épít mé nye it, a ha tal mi, jo gi
kap cso la to kat, az em be rek min den na pi éle tét. 

Egy-egy vál to zás ban ér de kek sé rül nek, a ba ri kád két ol -
da lán har co lók se be it az uno kák is ma guk ban hor doz zák.
Így tör tént ez a 48-as for ra da lom és sza bad ság harc ese -
té ben is. 

A két ese mény ben kö zös, hogy egy idő re meg dön töt ték a
fenn ál ló ha tal mat, el buk tak, de el in dí tot ták a tár sa dal mi
vál to zá so kat, és év ti ze de ket kel lett vár ni je len tő sé gük el -
is me ré sé re. 

50 évet kel lett vár ni 1848.  hi va ta los meg ün nep lé sé re, de
még ek kor is más ként ün ne pel a köz pon ti ha ta lom és

más ként a nem zet. Hosszú idő telt el, míg iga zi nem ze ti
ün nep pé vált, az ak ko ri ál do za tok mai éle tünk re gya ko rolt
ha tá sát már-már el fe lejt jük. Az if jú ság ün ne pé nek jel kép -
évé vált. Pe dig a 48-as sza bad ság harc és for ra da lom
ered mé nye volt a ki egye zés, egy ko ráb bi nál önál lóbb
nem zet ál lam meg te rem té sé nek alap ja. 

Meg in dult a gaz da sá gi fej lő dés.

Az 56-os for ra da lom el is me ré sé re többmint 30 évet kel lett 
vár ni, hogy az el len for ra da lom ból nép fel ke lés, majd for ra -
da lom le gyen, ami tény le ge sen volt. 

So kan ma sem ér tik, mi ért tört ki olyan el len áll ha tat lan
erő vel ez az ön gyil kos fel ke lés, ami ki vív ta a vi lág sok
nem ze té nek el is me ré sét. 

1956 meg ér té sé hez tisz táz ni kell a for ra da lom ma gyar
nyelv sze rin ti ér tel mét. A ma gyar ér tel me ző szó tár sze rint
a for ra da lom fenn ken ten szól va: „gyö ke res át ala ku lás,
for du lat”; po li ti kai ér te lem ben 2003-as ki adás ban: „po li ti -
kai, il let ve tár sa dal mi rend szer meg dön té sé re irá nyu ló
(fegy ve res) harc”; 1975-ös ki adás ban: „az el avult tár sa -
dal mi és gaz da sá gi rend nek az el nyo mott osz tá lyok ál tal
va ló meg dön té se, és új, fej let tebb, ha la dóbb rend szer lét -
re ho zá sa”. Ez a fej let tebb tár sa dal mi for ma a szo ci a liz -
mus, az el nyo mott osz tály a pro le ta ri á tus. 

Igaz ez az ál lí tás? Fej let tebb for ma volt-e az 1945-öt utá ni 
idő szak?

Vissza te kint ve 1848-ra, a for ra dal mat kö ve tő fej lő dés, az
I. vi lág há bo rú, a Ta nács köz tár sa ság utá ni kez det ben ke -
gyet len el lent mon dá sos idő ben is tö ret len volt. Köz pon ti
prog ra mok vol tak, vi dék fej lesz tés, Al föld prog ram, ta nya si 
is ko lák épí té se, fel nőtt kép zés. Erő sö dött a szak szer ve -
ze ti moz ga lom, mi ni mál bér rend szert ve zet tek be, egy re
több volt a le he tő ség a tár sa dal mi fel emel ke dés re. Erő sö -
dött az em be rek ben az össze fo gás, han gya szö vet ke ze -
tek, egye sü le tek ala kul tak. Ezt a fo lya ma tot ál lí tot ta meg a 
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gaz da sági vi lág vál ság, a fel éle dő fa siz mus. 1940-ben be -
szol gál ta tá si rend szert ve zet tek be. 

A II. vi lág há bo rú bor zal mai után fel éledt a re mény, meg in -
dult az élet. Nem zet gyű lé si vá lasz tá sok vol tak, föld osz -
tás, új al kot mányt, erős fo rin tot ve zet tek be. 

A re mé nye ket, a szebb jö vőt, a fé nyes szel lők nem ze dé -
ké nek hi tét meg öl ték a „B” lis tá zá sok po li ti kai tisz to ga tá -
sok, ki te le pí té sek, az AVH meg ala ku lá sa, vissza élé sei,
kre ált Mind szen ti és Rajk per, a be ve ze tett jegy rend szer,
a be szol gál ta tás nem egy szebb jö vő ígé re tét hor doz ták,
be köl tö zött a min den nap ok ba a ret te gés.  

Az 1953-as re form idő szak ban csök ken tet ték az ára kat,
emel ték a bé re ket, eny hült a tsz-esí tés, meg szűnt az ál -
lat vá gá si ti la lom. Az em be rek is mét bi za kod tak. 

Ezt a fo lya ma tot tör te is mét ket té an nak a re mény nek az
el vesz té se, hogy Auszt ri á hoz ha son ló an, a szov jet csa -
pa tok ki vo nul nak, hi szen 1955. ele jén alá ír tuk a Var sói
Szer ző dést. 

A szov jet kom mu nis ta párt XX. kong resszu sa utá ni bi -
zony ta lan ko dás, Rá ko si le vál tá sa, Gerő ki ne ve zé se, Rajk 
új ra te me té se a ha ta lom gyen ge sé gét je lez ték. Re form -
kö rök ala kul tak, min den ki előtt nyil ván va ló vá vált, hogy az 
új rend szer nem fej let tebb és nem ha la dóbb. Csak egy
szűk ré teg dik ta tú rá ja, aki ket be csa pott, sok szor meg alá -
zott em be rek kény szer ből szol gál tak ki. 

Ezért tör tént, hogy az ok tó ber 23-i tün te tést kö ve tő en a
rend szer szin te egy nap alatt szét hul lott. A 23-át kö ve tő
idő szak ról, a har cok ról, ál do za tok ról, em be ri sor sok ról ma 
so kat le het hal la ni. Ho gyan, mi ért bu kott meg a Nagy Im re 
ve zet te kor mány?

Kü lö nö sen so kat hal lunk a ke gyet len és ér tel met len meg -
tor lás ról, ahol többmint két száz em bert vé gez tek ki. 

Te le pü lé sün ket a 23-i bu da pes ti tün te tés, a ha ta lom
össze om lá sa vá rat la nul ér te. En nek az idő szak nak a fel -
dol go zá sa még vá ra tott ma gá ra. Ki nek-ki nek, élet ko rá tól
füg gő em lé kei van nak. Vál to zá sok ná lunk is vol tak, a kez -
de ti rom bo lá sok, irat meg sem mi sí té sek és a szov jet em -
lék mű le rom bo lá sa mel lett egy nagy gyű lés volt a
pi ac té ren, amit kö ve tett a Mű ve lő dé si Ház ban egy ta nács -
ko zás, ahol meg ala kult a he lyi nem zet gyű lés és nem zet -
őr ség. A fel vá sár lá si láz nál csak a rá dió hall ga tá sa volt
nép sze rűbb. Min den ki bí zott és re mény ke dett egy ked ve -
ző for du lat ban. Pi ac té ren gyűj töt ték a for ra dal má rok nak
az élel met és te her gép ko csik kal szál lí tot ták fel Bu da pest -
re. Tíz éves gye rek ként a nagy gyű lés re, vissza Mind szen -
tit ki ál tá sok ra, szo bor le dön tés re, az orosz köny vek
el ége té sé re és az orosz tan kok Pest fe lé vo nu lá sá ról
szállingó hí rek re, majd egy ka to ná ra em lék szem, aki no -
vem ber ben Tiszaroffra ment gya log és el ke se red ve me -
sél te a gyógy szer tár előtt, hogy az oro szok min dent
szét lőt tek Pes ten. 

A Nagy Im re kor mány nak, a for ra da lom nak tör vény sze rű
volt a bu ká sa, és a vissza ren de ző dés. Még is az 56-os ál -
do za tok nem vol tak hi á ba va lók, hi szen a min den ko ri ha ta -
lom min dig en ged mé nyek re volt kész tet ve, kí sér tett 56
szel le me. Nyi tot tak let tünk a fej lő dő vi lág fe lé. 

Ká dár Já nos 1962. évi MSZMP kong resszu sán el mon dott 
be szé dé nek hí res ki je len té se: „aki nincs el le nünk, az ve -
lünk van”, fel la zí tot ta a ko ráb bi dik ta tú rát. El is mer ték a
ma gán tu laj dont és az élet szín vo nal eme lé sé nek szük sé -
ges sé gét. Az or szág élt a vi szony la gos önál ló ság gal, és
hi he tet len gyors fej lő dés vet te kez de tét. La kás épí té sek,
gyá rak kor sze rű sí té se, fej lett me ző gaz da sá gi ter me lés,
az élet szín vo nal je len tős ja vu lá sa tet te ha zán kat vas füg -
göny mö göt ti vi dám barakká. 

A húzd meg, ereszd meg po li ti ka el le né re a szo ci a lis ta
rend szer gyen ge sé ge a 80-as évek re nyil ván va ló vá vált,
és igaz nak bi zo nyult a szo ci a lis ta for ra da lom azon té zi se,
hogy az el avult rend szert egy új, fej let tebb rend szer nek
kell fel vál ta ni. Kornai Já nos sze rint a szo ci a liz mus nem
re for mál ha tó meg, hi bái a rend szer ből fa kad nak. 

Az 1990-es évek for ra dal mi vál to zá sai, a tu laj don ren de -
zés, az or szág gyű lé si, ön kor mány za ti vá lasz tá sok új re -
ményt ad tak, az em be rek bíz tak a jö vő ben. 

Az újabb vér te len rend szer vál toz ta tás hi he tet len fej lő dést
ered mé nye zett a te le pü lé sün kön. Ek kor 560 gáz-, 120 te -
le fon vo nal be kö té si le he tő ség volt, 70 %-os volt a víz há ló -
zat, 10 %-os az út há ló zat ki épí tett sé ge. Ezek a köz mű vek
röp ke 10 év alatt szin te 100 %-ban ki épül tek, és ma már
csak a bel víz há ló zat fej lesz té se és a szenny víz há ló zat ki -
épí té se van hát ra a köz mű ve sí tés ből. 

A szük sé ges tár sa dal mi vál to zá sok azon ban nem men tek 
vég be min den te rü le ten. Az uni ó ba lé pés ugyan új táv la to -
kat nyi tott, de nyil ván va ló vá vált, a rend szer vál toz ta tás
még nem fe je ző dött be. Ma már bíz ha tunk ab ban, hogy a
tár sa dal mi vál to zá sok de mok ra ti ku san zaj la nak le. 

Hi szen nyil ván va ló vá vált, a múlt ból örö költ egyes szol -
gál ta tá so kat az ál lam nem tud ja fenn tar ta ni, mert azok
ide ge nek az új pol gá ri rend től, szo ci á lis pi ac gaz da sá gi
mo dell től. A gaz da ság fej lő dé sét aka dá lyoz zák. Ezért kell
át ala kí ta ni az ok ta tást, a szo ci ál po li ti kát, az egész ség -
ügyet és az ál lam igaz ga tást. Tu do má sul kell ven ni, hogy
az or szá gért fe le lős sé get vál la lók nak nem sza bad egyé ni
ér de ke i ket egy nem zet ér de ke elé he lyez ni, min den áron
ha ta lom ra ke rül ni. Az el kö vet ke ző idő szak in téz ke dé sei
kö vet kez mé nye az élet szín vo nal csök ke nés is mét ál do -
za to kat kö ve tel a la kos ság tól, de egy szebb jö vő ér de ké -
ben még is el ke rül he tet le nek, és ér de mes meg hoz ni
azo kat.

Bí zom ben ne, hogy az or szág ve ze tői kel lő meg fon tolt -
ság gal, böl cses ség gel, tár sa dal mi pár be széd del ered mé -
nye sen hajt ják vég re az át ala kí tást. Re mé nyem sze rint

te le pü lé sünk la kos sá ga egy -
más sal, és az ön kor mány -
zat tal össze fog va si ke re sen
tud eb ben az át ala ku lás ban
részt ven ni, és 3-4 év múl va
már mint egy ne héz, de
ered mé nyes idő szak ról be -
szél he tünk 2000 el ső év ti -
zed má so dik fe lé nek
kez de té ről. Eb ben bíz va kí -
vá nok min den ki nek erőt,
egész sé get, bol dog csa lá di
életet. 

-Huber Fe renc-
-polgármester-
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Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc tör té ne té nek
fel dol go zá sa köz ben ma is gyak ran ke rül nek elő újabb és
újabb do ku men tu mok, em lé ke zé sek.

Elég, ha csak az év for du ló ra ki adott gyer mek nap lók ra
gon do lunk. Ezek a tör té ne tek fő ként a bu da pes ti ese mé -
nye ket dol goz zák fel.

Ab ban bíz va, hogy a he lyi idő sek em lé ke i nek fel idé zé sé -
vel a hely be li, or szá go san ki sebb je len tő sé gű ese mé nye -
ket is meg is mer het jük, pá lyá za tot írt ki a Mű ve lő dé si Ház
és Könyv tár "Mi tör tént Fegyverneken 50 éve?" cím mel
10-18 éves di á kok szá má ra.

5 pá lya mű szü le te tett, mely ből az ok tó ber 27-i két gyű lés -
ről, a szo bor le dön tés ről, ér te sül het tünk.

A pá lyá zat értékelése alap ján az aláb bi ered mény szü le -
tett.

A 10-14 éve sek kö zött az 1. he lye zést 

Koppándi Zsa nett Éva nyer te.

A 14-18 éve sek kö zött az 1. he lye zést 

Nagy Csil la nyer te.

A pá lyá zat eredményét a ki írás nak meg fe le lő en az ön kor -
mány zat Ün ne pi Ülé sén hir det tük ki. 

Gra tu lá lunk a mun kák hoz! Amennyi ben a te le pü lé sen
bár ki tud se gí te ni az 50 év vel ez előt ti ese mé nyek fel dol -
go zá sá ban, fel idé zé sé ben, kö szö net tel fo gad juk az em lé -
ke zé se it.

-Tű he gyi Ju li an na-

Mi történt Fegyverneken
ötven éve?

Tá jé koz tat juk a la ko so kat, hogy a köz vi lá gí tá si lám pa tes -
tek meg hi bá so dá sá nak be je len té se az aláb bi két mó don
tör tén het:

1. Köz vet le nül az E.on Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Zrt.
 in gye ne sen hív ha tó 06-80-210-310-es te le fon szá mán.
2. A Pol gár mes te ri Hi va tal Va gyon gaz dál ko dá si cso port -
já nál (Fel sza ba du lás út 175.), az 5. szá mú iro dá ban.

Saj nos az utób bi idő ben több olyan la kos sá gi vissza jel zés 
ér ke zett a Hi va tal fe lé, hogy a be je len té sek el le né re, az
áram szol gál ta tó nem ja vít ja ki idő ben a meg hi bá so dott
lám pa tes te ket. A prob lé mák meg ol dá sá ra 2006. de cem -
ber 12. nap ján hely szí ni be já rás ra ke rül sor az áram szol -
gál ta tó kép vi se lő i vel. A be já rás al kal má val je lez ni fog juk,
hogy köz sé günk te rü le tén több olyan lám pa test is ta lál ha -
tó amely ről hi ány zik a  lám pa bú ra vagy pe dig a bú rák el -
ko szo ló dá sa mi att ke ve sebb fényt tud nak ki bo csá ta ni.

Re mél jük, hogy a fen ti prob lé mák ra meg ol dás szü le tik és
a köz vi lá gí tá si szol gál ta tás szint je ez ál tal nö ve ked ni fog.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

A köz vi lá gí tás ról

Tá jé koz tat juk a hor gá szo kat, hogy
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány -
zat Kép vi se lő tes tü le te - a hor gász -
egye sü le tek kel tör tént egyez te tés
alap ján – az Al só ré ti Holt-Ti sza hal gaz -
dál ko dá si ter vé ben az aláb bi hor gász -
rend del kap cso la tos vál toz ta tá so kat
fo gad ta el:
Az Al só ré ti Holt-Ti sza tel jes te rü le tén ti -
los a per ge tés (villantózás, gu mi ha la -
zás)

A 3-as tó egy sé gen a csó nak ból tör té nő 
hor gá szat a to váb bi ak ban nem en ge -
dé lye zett

A na pi je gyek ezen túl adott nap reg gel 6 órá tól a kö vet ke ző 
nap reg gel 6 órá já ig ér vé nye sek, amely nek  dí jai a kö vet -
ke zők sze rint vál toz tak:

Fel nőtt na pi jegy: 2.000,- Ft

If jú sá gi na pi jegy: 1.300,- Ft

Gyer mek na pi jegy:    500,- Ft

A hor gá szok szá má ra jó hír, hogy az éves te rü le ti en ge dé -
lyek árai a 2006. év hez ké pest nem vál toz nak és a te le pí -
té sek so rán a holt ág ba ke rü lő hal mennyi ség meg egye zik
az idei év ben te le pí tett mennyi ség gel. A te rü le ti en ge dé -
lyek el ké szí té se fo lya mat ban van nak és vár ha tó an de -
cem ber vé gé re le gyár tás ra ke rül nek, így a 2007. évi
hor gá szat akár már ja nu ár ban el kez dőd het a hor gá szok
szá má ra.

Re mél jük, hogy a fen ti in téz ke dé sek be ve ze té sé vel si ke -
rül hoz zá já rul ni a hor gá szok még za var ta la nabb ki kap -
cso ló dá sá hoz.

A sok po zi tív hír mel lett saj nos nem le het szó nél kül hagy -
ni a holt ágon tör tént hor gá sza ti sza bály sér té se ket sem. A
2006 év ben a ha lá sza ti őrök nek 6 eset ben kel lett fel je len -
tés sel in téz ked ni a sza bály ta lan ko dó hor gá szok kal szem -
ben. Az ese tek kö zül ki kell emel ni,  hogy   há rom eset ben
ge reb lyé zé sen tör té nő tet ten érés re ke rült sor, egy eset -
ben a meg seb zett ha lat is si ke rült le fog lal ni amely nek kö -
vet kez té ben ál lat kín zás ért bün te tő el já rás is van
fo lya mat ban az el kö ve tő el len.

Azok nak  a   „ge reb lyé ző hor gá szok nak”  akik nek ed dig si -
ke rült a le bu kást el ke rül ni, tá jé koz ta tó ul kö zöl jük,  hogy  a 
ha lá sza ti őr ak kor is meg te he ti a fel je len tést a ge reb lyé -
zők kel szem ben,  ha csak ész le li a ge reb lyé zés té nyét, de  
a sza bály sér tő től  sem  hár mas  hor got,  sem meg seb zett
ha lat nem tud le fog lal ni.

Leg vé gül még egy „meg nyug ta tó” hírt sze ret nénk kö zöl ni
a ge reb lyéz ni szán dé ko zók kal: 2007 év től 7 fő tö rök szent -
mik ló si me ző őr is be kap cso ló dik a holt ág ha lá sza ti őr zé -
sé be, ha té ko nyab bá té ve ez zel az el len őr zé se ket és
na gyobb le bu ká si „le he tő sé get biz to sít va”  a sza bály ta lan -
ko dó hor gá szok szá má ra. 

 -Fegyverneki Víz mű-

Horgászat

Fel hív juk a T. La kos ság fi gyel mét, hogy a
kö ze le dő té li hi de gek mi att for dít sa nak
nagy fi gyel met az in gat lan ja i kon lé vő víz óra 
ak nák meg fe le lő fa gyás el le ni vé del mé re.
Az ak na te tők hi á nya, il let ve nem meg fe le lő
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 -

tők pót lá sát, szi ge te lé sét még idő 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 elő ző évek 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 idő alatt is nagy
mennyiségű vízelfolyás történhet!

Se gí tő együtt mű kö dé sü ket kö szön jük.
-Fegyverneki Víz mű-

Fa gyás okoz ta hi bák meg elő zé se
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Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a gép jár mű adó -
ról szó ló több ször mó do sí tott 1991. évi LXXXII. tv. 2007.
ja nu ár 01-jén ha tály ba lé pő mó do sí tá sa je len tős vál to zá -
so kat ered mé nyez. Rö vi den össze fog lal va a vál to zá sok a
kö vet ke zők: 
• Az adó alap ja sze mély szál lí tó gép jár mű - ide nem ért ve

az au tó buszt - ha tó sá gi nyil ván tar tás ban fel tün te tett tel -
je sít mé nye, ki lo watt ban ki fe jez ve. Ab ban az eset ben,
ha a tel je sít mény csak ló erő ben van fel tün tet ve, ak kor a 
ló erő ben ki fe je zett tel je sít ményt 1,36-tal kell osz ta ni. Az 
au tó busz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi és a te her -
gép jár mű ese tén az adó alap ja nem vál to zik.

• Az adó mér té ke az adó alap után a gép jár mű 
 -gyártási évé ben és az azt kö ve tő 3 nap tá ri év ben 
   300 Ft/kw
 -gyártási évet kö ve tő 4-7. nap tá ri év ben 260 Ft/kw
 -gyártási évet kö ve tő 8-11. nap tá ri év ben 200 Ft/kw
 -gyártási évet kö ve tő 12-15. nap tá ri év ben 160 Ft/kw
 -gyártási évet kö ve tő 16. nap tá ri év ben és az azt kö ve tő
  nap tá ri évek ben 120 Ft/kw
• Az au tó busz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi és a te -

her gép jár mű ese tén az adó mér té ke vál to zat la nul az
adó alap min den meg kez dett 100 ki lo gramm ja után
1200 Ft.

• Men tes az adó alól a sú lyos moz gás kor lá to zott sze -
mély, vagy a sú lyos moz gás kor lá to zott kis ko rú sze -
mélyt szál lí tó, ve le kö zös ház tar tás ban élő szü lő je,
ne ve lő szü lő je, mos to ha- vagy örök be fo ga dó szü lő je tu -
laj do ná ban lé vő egy da rab, 100 ki lo watt tel je sít ményt el
nem érő sze mély gép ko csi. Ha a men tes ség re jo go sult
tu laj do ná ban több sze mély gép ko csi van, ak kor a men -
tes ség ki zá ró lag a leg ki sebb tel je sít mé nyű sze mély -
gép ko csi után jár.

• A sze mély gép jár mű vek kör nye zet vé del mi osz tály ba
so ro lá suk alap ján já ró adó ked vez mé nyek meg szűn -
nek.

A 2007. évi gép jár mű adó meg ál la pí tá sá ról min den gép jár -
mű-tu laj do nos 2007. el ső ne gyed év ében ha tá ro za tot fog
kap ni, mely ben kö zöl ni fog juk a fi ze ten dő adó össze gét és 
fi ze té si ha tár ide jét. Az ön kor mány za ti adó ha tó ság a gép -
jár mű 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 mű-
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 fe lé. 
Fel hív juk adó zó ink fi gyel mét, hogy akik kom mu ná lis be ru -
há zást haj ta nak vég re (út, víz, vil lany), a be fi ze tést iga zo ló 
bi zony la tot szí ves ked je nek be mu tat ni az adó cso port nál,
és kér ni a kom mu ná lis adó men tes sé get.
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá -
já ru lás mér té ke 2007. ja nu ár 1. ha tállyal az aláb bi ak sze -
rint vál to zik:
• szán tó, kert, sző lő, gyü möl csös: 700,- Ft/ha/év
• rét, le ge lő, gyep:                          300,- Ft/ha/év

A hek tár alat ti te rü let re a ké sőb bi ek ben sem tör té nik ér de -
kelt sé gi hoz zá já ru lás meg ál la pí tá sa. Kér jük a Tisz telt
Föld hasz ná ló kat, amennyi ben a hasz nált föld te rü let nagy -
sá gá ban vál to zás tör tént, mi ha ma rabb te gyék meg be val -
lá su kat.
Ez úton is sze ret nénk fel hív ni Tisz telt Ügy fe le ink fi gyel mét, 
akik ez idá ig el mu lasz tot ták a he lyi adó i kat be fi zet ni, tar to -
zá su kat mi e lőbb ren dez zék, ez zel el ke rül he tő a vég re haj -
tá si el já rás meg in dí tá sa (fi ze té si le til tás, in kasszó,
for ga lom ból va ló ki vo nás kez de mé nye zé se).
To vább ra is ál lunk szí ves ren del ke zé sük re a he lyi adók -
kal, me ző őri já ru lék kal, il let ve köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá -
já ru lás sal kap cso la tos ügy in té zés ük so rán.

-Polgármesteri Hivatal Adócsoport-

Tisztelt Adózók!
Tájékoztató az alapítványok számlájára felajánlott, 2005.
évi személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználásáról.
• „Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonsá-

gos életéért alapítvány” a felajánlott 88.199.- Ft-ot a
Vöröskereszt és az óvodás gyermekek úszás okta-
tásának támogatására használta fel.

• „Fegyvernek biztonságos és egészséges környe-
zetéért alapítvány”  számlájára érkezett 36.180.- Ft-ból
25.000.- Ft-ot a Napközi Otthonos Óvoda környe-
zetkultúra ápolására, környezetvédelmi feladatokra
használta fel, 11.180.- Ft az alapítvány tartalékán
szerepel. 

• „Fegyvernek művelt ifjúságáért alapítvány” számlájára
223.425.- Ft érkezett, mely összeget a felsőfokú
oktatási intézményekben tanulók; a Jász-Nagykun-
Szol nok Megyei Karnagyok Kórusa, valamint a
fegyverneki Dogs Zenekar  támogatására használt fel
az alapítvány. 

• „A Szülők, Nevelők Együtt Fegyvernek Tanuló
Ifjúságáért Alapítvány” (Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola) számlájára 267.910.- Ft felajánlás érkezett. 
Az adóból befolyt összeget a tanulók jutalmazására,
sport és szabadidő programok, kirándulások, szín ház-
lá to ga tá sok támogatására használták fel. 

Az alapítványok kuratóriumai tisztelettel megköszönik a
támogatást, és szívesen fogadnak további felajánlásokat.

-Tűhegyi Julianna-

Alapítványok

Tisz telt Fegyvernekiek!

A hely ha tó sá gi vá lasz tá sok al kal má val rám adott 
sza va za ta i kat, bi zal mu kat tisz te let tel meg kö szö nöm. 

A hely zet még is az, hogy nem tu dom Önö ket kép vi sel ni
a he lyi ön kor mány zat ban, mert a je len le gi mun ka he lye -
men be töl tött tiszt sé gem össze fér he tet len nek bi zo nyult
a kép vi se lő ség gel. Mind ezek el le né re az ön kor mány zat

mun ká ját, a te le pü lés fej lő dé sét a le he tő sé ge im hez 
ké pest to vább ra is se gí te ni sze ret ném.

A ki ala kult hely zet mi att utó lag is meg ér té sü ket ké rem.

An gyal Csa ba

2006. év ben meg tör tént az An gol kert út asz fal to zá sa,
valamint a Berényi úton (Me ző Im re és Rá kó czi utak kö -
zött) jár da épült. Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni a 
la ko sok ak tív mun ká já ért, kü lön kö szö net az ut ca bi zal mi -
ak nak Ko vács Istvánnénak (An gol kert út 2.) és Alattyányi
Fe rencnek (Berényi út 3.).

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Köszönet a lakosoknak!

Kö szö nöm azok nak a ked ves fegyvernekieknek, akik
okt. 1-én rám sza vaz tak, mint kép vi se lő je lölt re és 

bi zal muk ról, sze re te tük ről biz to sí tot tak. „Fa lucs kán kért”
úgy sze ret nék dol goz ni, hogy 4 év múl va azt tud jam

mon da ni, mint a ha za böl cse De ák Fe renc tet te
1972-ben: „Meg tet tük amit be csü le tes em ber nek ten ni

kell és ten ni le het.” .
Vá rom ja vas la ta i kat, kri ti ká i kat mun kám so rán. 

Jó egész sé get kí ván va sze re tet tel: 

Dr. Kiss Györgyné Balla Ju dit
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te Pá lyá za ti
fel hí vást ad ki 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.

Tá mo ga tás ad ha tó
(1) Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te a ci vil
szer ve ze tek ál tal a ren de let 10. §. 2. pont ja sze rin ti fo lya -
ma tos köz hasz nú te vé keny ség és ese ti köz hasz nú te vé -
keny ség ke re té ben szer ve zett ren dez vény megtar-
tásához nyújt tá mo ga tást. Így: uta zá si, élel me zé si, szál -
lás költ ség hez, bér le ti díj hoz, ju tal ma zás hoz, tisz te let díj
ki fi ze tés hez és az ön kor mány zat in téz mé nye i nél igény be
vett he lyi ség bér le ti költ ség hez a (2) és (3) be kez dés fi -
gye lem be vé te lé vel. 
(2) Bér le ti díj cí mén tá mo ga tás fo lya ma tos köz hasz nú te -
vé keny ség ese tén csak ak kor ad ha tó, ha az ön kor mány -
zat in téz mé nyei fenn tar tá sá ban lé vő in gat la nok,
lé te sít mé nyek hasz ná la tá ért kell fi zet ni. Egyéb eset ben
bér le ti díj cí mén tá mo ga tás csak ese ti ren dez vény meg -
tar tá sá hoz ad ha tó.
(3) Uta zá si, élel me zé si, szál lás költ ség hez és ju tal ma zás -
hoz, tisz te let díj ra csak az ese ti ren dez vé nyek meg tar tá -
sá hoz ad ha tó.
Ci vil szer ve zet nek mi nő sülnek: Mind azon pár ton kí vü li
szer ve ze tek, egye sü le tek, egye sü le ti tag ság gal nem ren -
del ke ző szer ve ze tek, akik fegyverneki szék he lyű, te lep -
he lyű ci vil szer ve zet ál tal Fegy ver nek köz igaz ga tá si
te rü le tén vég zett köz hasz nú te vé keny ség hez ké rik a tá -
mo ga tást, ki vé ve az ön kor mány za ti tu laj do nú in téz mé -
nye ket, és a Ptk. 685. §. c. pont ja sze rin ti gaz dál ko dó
szer ve zet.
Köz hasz nú te vé keny ség nek mi nő sül: A köz hasz nú szer -
ve ze tek ről szó ló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) pont ja sze -
rin ti te vé keny ség.
Ezek: a tár sa da lom és az egyén kö zös ér de ke i nek ki elé -
gí té sé re irá nyu ló kö vet ke ző – a szer ve zet lé te sí tő ok ira tá -
ban sze rep lő – cél sze rin ti te vé keny sé gek:
• egész ség meg őr zés, be teg ség meg elő zés, gyó gyí tó-,

egész ség ügyi re ha bi li tá ci ós te vé keny ség,
• szo ci á lis te vé keny ség, csa lád se gí tés, idős ko rú ak gon -

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

jesz tés,
• kul tu rá lis te vé keny ség,
• kul tu rá lis örök ség meg óvá sa, 
• mű em lék vé de lem,
• ter mé szet vé de lem, ál lat vé de lem,
• kör nye zet vé de lem,
• gyer mek- és if jú ság vé de lem, gyer mek- és if jú sá gi ér -

dek kép vi se let,
• hát rá nyos hely ze tű cso por tok tár sa dal mi esély egyen -

lő sé gek elő se gí té se,
• em be ri és ál lam pol gá ri jo gok vé del me,
• a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel,

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

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

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

• fo gyasz tó vé de lem,
• re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás,
• mun ka erő pi a con hát rá nyos hely ze tű ré te gek kép zé sé -

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

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

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

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

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

• bűn meg elő zés és ál do zat vé de lem.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

• ké rel me ző azo no sí tó ada ta it (név, cím, adó szám)
• a pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá nak tel jes költ ség ve tés ét
• ve ze tő sé gi, köz gyű lé si ha tá ro za tot a pá lyá zott cél ról,

összeg ről
• a célt (ami re ké ri), a ren de let 1. §. és 10. §. 2. pont ja

sze rint
• a sa ját erő össze gét, ezer fo rint ra ke re kít ve
• a kért tá mo ga tás össze gét, ezer fo rint ra ke re kít ve
• a pá lyá za ti év re szó ló éves költ ség ve tést
• a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elő ző éves mér leg be szá -

mo lót 
• lé te sí tő ok irat (bí ró sá gi be jegy zés, alap sza bály) hi te le -

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

• köz hasz nú te vé keny ség meg ne ve zé sét
• a ké rel me ző bün te tő jo gi fe le lős sé gű nyi lat ko za tát ar ról, 

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

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

Amennyi ben a pá lyáz ni kí vá nó szer ve zet nem be jegy zett, 
de a ki írás ban fel so rolt köz hasz nú te vé keny ség va la me -
lyik ét kí ván ja meg ol da ni, ab ban az eset ben le bo nyo lí tó -
ként fel kér het be jegy zett ci vil szer ve ze tet is.
A tá mo ga tás össze ge max. az össz költ ség 50 %-a, ezer
Ft-ra ke re kít ve.
A pá lyá zott összeg fel hasz ná lá sát a Pol gár mes te ri Hi va -
tal el len őr zi. 
A jut ta tott összeg ren del te tés sze rű fel hasz ná lá sá ról
szám lá val kell el szá mol ni, leg ké sőbb 2007. de cem ber
15-ig.
Pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ci ót, tá jé koz ta tást kér het -
nek a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.
A 2007. évi pá lyá za to kat 2007. ja nu ár 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 mű ve lő dé si, If -
jú sá gi és Sport Bi zott ság a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tő
ülé sen dönt.

-Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság-

Pályázati felhívás

A pol gár őr ség ke res olyan nyug dí jas, il let ve mun ka nél kü li
la kost, aki szív ügy ének ér zi a gyer me ke ink biz ton sá gos
át ha la dá sát az út tes ten.

Jelenkezni le het: Fegy ver nek, Ady End re u. 48., vagy
a 30/6212497 te le fon szá mon Bencze Sán dor nál.

-Bencze Sán dor-
-Fegyverneki Polgárőrség elnöke-

Polgárőr kerestetik
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Az Amatour Artium a me gye ama -
tőr kép ző mű vé sze ti al ko tó i nak be -
mu tat ko zá si és szak mai zsű ri je
mi att na gyon jól vá lo ga tott szem -
lé je.

Re zes Er zsé bet mun ká it több ször
vá lo gat ta már a leg job bak kö zé a
szi go rú sze mű zsű ri. Most a 400
da rab ból ál ló, Barghello-tech ni ká -
val ké szült patchwork-faliképet
tar tot ták be mu ta tás ra al kal mas -
nak. A Hír mon dó meg je le né se kor

ép pen zá ró ki ál lí tá son a né zők egy hó na pig gyö nyör köd -
het tek a 8 x 4,6 x 10 cm-es da ra bok ból kéz zel  varrt szín el -
to lá sos kép ben.

Gra tu lá lunk az al ko tó nak!
-Tű he gyi Ju li an na-

Újabb siker

Nem csak azért, hogy sze me tes-e, hogy ja vít gat juk-e az
idő vas fo gá nak ha ra pás nyo ma it, ha nem azért is, hogy
eszünk be jut nak-e olyan szé pí té si le he tő sé gek, amit má -
sok már ki ta lál tak.

Akit ér de kel Fegy ver nek lát vá nyá nak jö vő je, aki sze ret né, 
hogy mi nél több fé le dol got is mer jen meg az épí té szet te -
rén, an nak no vem ber 7-21. kö zött le he tő sé ge volt, hogy
meg néz ze a Mű ve lő dé si Ház ban a Jász-Nagykun-Szol -
nok Me gyei Épí té szek Ka ma rá já nak ki ál lí tá sát. 

A meg nyi tón a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la fu ru lyás cso -
port ja szó ra koz tat ta a kö zön sé get.

A ka ma ra tag jai az alap ki ál lí tást a 2006. évi Épí té szet
Nap já ra ké szí tet ték el. Min den ki a szá má ra leg ked ve sebb 
épü le tet, épü let részt mu tat ta be a kö zön ség nek. Így lát -
hat tunk ha gyo má nyos és mo dern la ká so kat, la kó há za kat, 
de tár sas há za kat, in téz mé nye ket is. Meg ka pó rész le tek,
gon dos tér el osz tás jel le mez ték a ké pe ket.

Az is lát vá nyos sá tet te a tab ló kat, hogy a bel ső épí tész től
a ma gas épí tő ig, a la kó há za kat ter ve zők től a mély épí tő ig
sok fé le ter ve ző mun ká it szem lél het tük meg.

Fegyverneken ki egé szí tő tab ló kat is ka pott a ki ál lí tás. A
te le pü lé sen mű kö dő ter ve ző ket is fel kér tük ar ra, mu tas -
sák be a sa ját mun ká i kat. Bár di Lász ló nem csak a ko -
rább ról is mert bel ső épí té sze ti mun ká it mu tat ta be, ha nem 
kül ső dí szí té se it is. Fridrich Fe renc, Engler Se bes tyén,
Ta nács La jos ter vei és a meg va ló sult épü le tek ké pei más
di men zi ó ba he lye zik a köz ség lát ni va ló it. Olyan el ké szült,
jó vá ha gyott, de még meg nem va ló sí tott el kép ze lé se ket is 
lát ha ttunk, mint a rend őr ség, az is ko la bő ví tés, vagy a te -
le pü lés köz pont terve.

A ki egé szí tő ki ál lí tás má sik ré sze a “Fegy ver nek vé dett
ér té kei” - t be mu ta tó össze fog la ló volt, mely ről rész le tes

elem zést hal lot tunk a meg nyi tón fegy ver nek fő épí té szé től 
Tanácsné Soós Er zsé bet től. A Fegy ver nek hon lap ol va -
sói ezt az “Ér ték vé de lem” cím szó alatt a hon la pon is meg -
ta lál hat ják.

No vem ber 15-től újabb ki egé szí tő tab ló kat te kint het tek
meg a lá to ga tók. A ki ál lí tás hoz kap cso ló dó an meg hir det -
tük a “Blázsek Gyöngy vér em lé ké re” cí mű pá lyá za tot
gyer me kek ré szé re, akik a “Fegy ver nek vé dett ér té kei” és
“Az ál ta lam el kép zelt la kó hely” ka te gó ri ák ban ver se nyez -
tek. A leg jobb nak ítélt mun ká kat (raj zo kat, fest mé nye ket,
ma ket te ket) is meg te kint het ték a lá to ga tók.

Bí zom ben ne, hogy a ki ál lí tás lá to ga tói fel emelt fej jel jár -
nak majd az ut cá kon, hogy olyan épí té sze ti rész le te ket is
ész re vesz nek majd, amik mel lett ed dig el men tek.

-Tű he gyi Ju li an na-

Rajtunk is múlik hogyan néz ki környezetünk

Ad vent a vá ra ko zás idő sza ka.

Bí zom ben ne, hogy nem az aján dék vá sár lá si láz, az egye -
dül töl ten dő ün nep től va ló fé le lem, ha nem a bol dog ka rá -
csony ra fel ké szü lés hat ja át az em be rek szí vét.

A lé lek ün nep lő be öl töz te té sé nek már sok éve ré sze
Fegyverneken az Ad ven ti hang ver seny, me lyet de cem ber 
17-én ( va sár nap) 16 órá tól hall gat hat nak meg a Ró mai
Ka to li kus temp lom ban.

Min den kit sze re tet tel vá runk!

(A kép a ta va lyi hang ver se nyen ké szült.)

-Tű he gyi Ju li an na-

Adventi hangverseny

A Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let a ha gyo má nyos
Baldácsy Es tet 2007. feb ru ár 3-án 18 órá tól tart ja a Mű ve -
lő dé si ház ban.

Ha Ön sze re ti a szé pet, értékeli azt, hogy az em be rek a
sza bad ide jük ben az elő adó mű vé sze tek kü lön bö ző ága i -
ban sok-sok gya kor lás sal együtt mű kö dés sel mi nél
szebbet-jobbat-igazabbat akar nak ad ni a kö zön sé gük -
nek, ak kor ott az Ön he lye is a Baldácsy Es ten.

Sze re tet tel vár juk!
-Tű he gyi Ju li an na-

Baldácsy Est
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Ez lesz a cí me an nak a ki ál lí -
tás nak, me lyet Basticz Jó -
zsef, he lyi gra fi kus port ré i ból 
ja nu ár 30-án 17 óra kor nyi -
tunk meg a Mű ve lő dé si Ház -
ban. (Meg te kint he tő feb ru ár
13-ig.)

Az em be ri arc az egyik leg -
ne he zeb ben meg fog ha tó
rajzté ma. Fon tos, hogy fel is -
mer jük, de sok kal fon to sabb, 
hogy az em ber éle té ről, gon -
dol ko dá sá ról, attitüdjeiről
kap junk ér zel mi, sza vak kal
el nem mond ha tó in for má ci -

ót. Ezek a raj zok ilye nek.

A mű vek ről leg töb bet az al ko tá sok be szél nek, jöj je nek el,
néz zék meg!

-Tű he gyi Ju li an na-

Emberek
A Zu ha tag ze ne kar idén 10 éves, ezt sze ret nék mél tán
meg ün ne pel ni. A fegyverneki ze ne kar ok kal (Sway, Dogs)
össze fog va ren de zik meg az I. Fegyverneki Rock-fesz ti -
vált. Az idő pont: 2006. de cem ber 16. Hely szín: Mű ve lő dé -
si Ház. Min den kit sze re tet tel vár nak, aki egy jót akar
bu liz ni. Ez az es te más akar len ni, mint egy egy sze rű fa lu -
si kon cert. A Dogs ze ne kar han go sít és Ők is zár ják a kon -
cer tet, hogy tud jon min den ki a vé gén egy jót tán col ni és
ön fe led ten bu liz ni. 

A Sway ze ne kar a fi a ta lo kat fog ja kép vi sel ni ezen az es -
tén. Fel lép még az est fo lya mán a Krí zis, ami ben mos ta -
ná ban a Zu ha tag front em be re Ko vács Sza bolcs is
ját szik, akik nek ez egy be me le gí tő bu li lesz a de cem be ri
Po kol gé pes Wig wam bu li ra. A szer ve zők re mé lik, hogy
so kan bu liz nak ve lük ezen az es tén! Lesz min den: tor ta,
füst gép, tán cos lá nyok ( aki vál lal ja :-)) ).  

Ne sza lasszák el az év leg na gyobb fegyverneki bu li ját.

Aki po foz kod ni akar, vagy kri ti kát meg fo gal maz ni kér jük
ma rad jon ott hon.

-Tűhegyi Ju li an na-

I. Fegyverneki Rockfesztivál

Az új ra ala kult Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat a ha gyo -
má nyok nak meg fe le lő en 10.000,- Ft-al tá mo gat ta a „Ka rá -
cso nyi Ké szü lő dés” cí mű ren dez vényt, me lyet a
Mű ve lő dé si Ház és a Gon do zá si Köz pont nyolc éve ren dez 
a Mű ve lő dé si Ház ban és a Klub könyv tár ban.

A részt ve vők ne vé ben kö szön jük!

-Tű he gyi Ju li an na-

Támogatták

A tö rök szent mik ló si Ko dály Zol tán Ze ne is ko la ki he lye zett
ta go za ta de cem ber 14-én 16 órá tól a Mű ve lő dé si Ház ban 
tart ja ha gyo má nyos ka rá cso nyi hang ver seny ét.

Ilyen kor a hang sze rek ke ze lé sé ben kü lön bö ző szin tek re
ju tott nö ven dé kek elő adá sá val szó ra koz tat ják a kö zön sé -
get.

A mo dern tán co sok ki vé te lé vel az összes ta go zat be mu -
tat ko zik, így lát ha tunk ki ál lí tást is és nép tán cot is.

A mo dern tán co sok ad ven ti elő adá sát de cem ber 20-án,
szer dán lát hat juk, szin tén a Mű ve lő dé si Ház ban.

A nö ven dé kek és ta ná ra ik is min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel vár nak!

-Tű he gyi Ju li an na-

Karácsonyi hangverseny

2006. december 14. Fegyverneki Hírmondó 11. oldal



2006. no vem ber 9-én, Kis új szál lá son diákolimpiai nagy -
pá lyás lab da rú gó cso port mér kő zé sek re ke rült sor, ahol az 
Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la is kép vi sel tet te 
ma gát a IV. kor cso port ban. Az is ko lánk mel lett je len volt
Ken de res, Kis új szál lás és Kun he gyes csa pa ta. Az Or czy
két győ ze lem mel és egy ve re ség gel zár ta a for du lót
(Orczy-Kenderes: 2-0; Or czy -Kis új szál lás: 2-1; Or czy-
Kun he gyes: 1-2), amellyel má so dik ként ke rült a me gyei
elő dön tő be. Im már a me gye leg jobb nyolc csa pa ta kö zött
vár hat juk a 2007. már ci u si sor so lást, ahol a tét a me gyei
dön tő be ju tás lesz.

Csa pat ta gok: He ve si Tóth Dá vid, Vincze Ger gely, Mé szá -
ros Fe renc, Bu rai Fe renc, An gyal Do nát, Cseszka Ta más, 
Domány Ramón, Göblyös Já nos, Szász Kár oly, Karikó
Lász ló, Bu rai Jó zsef, Köpösdi Ta más, Tö rök Dá vid.

Sok si kert kí vá nunk a to váb bi sze rep lés hez!

-Be ne dek Zsolt-
-testnevelő-

Az Or czy Arany lá búi

Az óvo dai ne ve lés nél na gyon fon to sak a kö zö sen át élt él -
mé nyek, ame lyek a gyer me kek min den na pi já té ká ban to -
vább él nek, hi szen eze ket az él mé nye ket kijátszák
ma guk ból. Az Új te le pi óvo dá ban so ká ig a leg ked ve sebb
já ték az volt, hogy bo ci kat etet tek, itat tak, ka rá mot épí tet -
tek a lo vak nak.

Szep tem ber 27-én a Kun ha lom ba ki rán dul tunk a gye re -
kek kel. Már több ször is jár tunk ott és min dig nagy él mény
volt az ot ta ni lát ni va ló a gye re kek szá má ra. Mi vel ke ve sen 
tar ta nak lo vat, te he net, így a fa lu si ovi sok nak is él mény
ezek nek az ál la tok nak az ete té se, gon do zá sa. Be jár tuk a
te le pet és az ál la to kon kí vül a mun ka gé pe ket is meg te -
kint het tük.Leg na gyobb si ke re a kis bo cik nak és a lo vak -
nak volt. Ez után újabb ka land vár ta őket. Iga zi
tűz ol tó au tó ban  ül het tek és utaz hat tak.

Tej jel, tú ró rudival ked ves ked tek a gye re kek nek, ame lyet
ott hely ben el is fo gyasz tot tak. Bú csúz ni ké szü lőd tünk,
ami kor ked ve sen ma rasz tal tak ben nün ket. Még hát ra volt
a meg le pe tés… Min den kis gyer mek bo cis pó lót ka pott a
ki rán du lá sunk em lé ké re. Volt bol dog ság…

A gye re kek az óta is em le ge tik ezt a na pot, sze re tet tel
gon dol nak azok ra a fel nőt tek re, akik olyan ked ve sen fo -
gad ták őket.

Ez úton sze ret ném kö szö ne te met ki fe jez ni a Kun ha lom
dol go zó i nak ezért a szép em lé kért.

A gye re kek a szü re ti mu lat sá gon már eb ben a pó ló ban
tán col tak, éne kel tek.

A kép is azt bi zo nyít ja, hogy jó gye rek nek len ni.

„Apu a kert ben ját szott ve lem és a bá tyám mal.
Anyu ki jött és azt mond ta:
Le ta pos sá tok a fü vet !
Mi re apu azt fe lel te :
Nem pá zsi tot ne ve lünk, 
ha nem gye re ke ket.”

-Harmon Killebrew-
-Kó ró di né Ekker Jú lia-

-tagóvoda ve ze tő-

Új te le pi óvo dá sok ki rán du lá sa

A 2007. évi Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si 
Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat el bí rá lá sá ról

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta ál tal tá mo ga -
tás ban ré sze sí tett ösz tön dí jas ok:

„A” tí pu sú pá lyá zat

Tá mo ga tás ban ré sze sül  14 fő, eb ből 10 hó na pon át ha -
von ta 5000.-Ft tá mo ga tás ban ré sze sül 5 fő, ha von ta
4000.-Ft tá mo ga tás ban ré sze sül 4 fő, il let ve ha von ta
3000.-Ft tá mo ga tás ban ré sze sül 5 fő.

A pá lyá zó kat írás ban ér te sít jük a tá mo ga tás ra va ló jo go -
sult ság ról.

„B” tí pu sú pá lyá zat

A pá lyá zat ra nem ér ke zett ké re lem.
-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Bursa Hungarica

A fegyverneki ál ta lá nos is ko lák nyol ca di ko sai szá má ra
szer vez tek to vább ta nu lá si tá jé koz ta tót. Hogy a száz nál
több gyer mek és szü lei el fér hes se nek, a Mű ve lő dé si Ház -
ban ad tak ran de vút a be mu tat ko zást vál la ló ti zen há rom
is ko la kép vi se lő jé nek.

Bí zom ben ne, hogy sok gye rek si ke res jö vő jét ala poz ta
meg az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la ál tal
szer ve zett ese mény.

-Tűhegyi Julianna-

Tájékoztató a továbbtanuló
nyolcadikosoknak
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Van, Aki nem kér, ha nem ad ni akar (?)

„Mert egy gyer mek szü le tik ne künk, fiú ada tik ne künk.

Az ura lom az ő vál lán lesz, és így fog ják ne vez ni:
Cso dá la tos Ta ná csos, Erős Is ten, 

Örök ké va ló Atya, Bé kes ség Fe je del me!”

Ézsa i ás köny ve 9. rész 5. vers

Egész év ben, de kü lö nö sen Ka rá csony kö ze led té vel
meg sza po rod nak az olyan te le fo nok, le ve lek, me lyek ben 
igen ked ve sen ar ra kér nek ben nün ket, hogy tá mo gas suk 
a gyűj té sü ket, az ala pít vá nyuk cél ját, a rá szo ru lók meg -
se gí té sét. Egy da ra big tü rel me sek is va gyunk, hi szen lát -
juk, mi lyen jó és ne mes a cél, mely re gyűj te nek. Érez zük
ma gunk is a bő rün kön, hogy az ál lam tól hi á ba vá runk
most se gít sé get. Va la hol a szí vünk mé lyén tud juk, se gí -
te ni kel le ne min den ki nek, aki kér tő lünk. Még is egy szer
el pat tan va la mi, és fel csat ta nunk: „Hát ne kem ki fog ad -
ni?! Én ki től kér jek tá mo ga tást? Ki nek te le fo nál jak, hogy
ajánl jon fel né mi se gít sé get, hogy az el kép ze lé se i met
meg va ló sít has sam?”

Azt hi szem, iga za van, an nak, aki né ha így érez, így be -
szél. Mert a leg in kább ál do zat kész em ber nek is szük sé -
ge van ar ra, hogy né ha őt aján dé koz zák meg, őne ki
sze rez ze nek örö met, őne ki ked ves ked je nek va la mi vel. 

Nem ta ga dom, én ne kem is örö met sze rez, ami kor aján -
dé kot ka pok. A csa lá dom sze re te te és aján dé kai mel lett
ott van egy igen kü lö nös aján dék is: az Úr is ten aján dé ka!
Ez az aján dék igen fon tos szá mom ra, mert tu dom, hogy
Is ten szá má ra is na gyon-na gyon ér té kes az, amit adott
ne künk Ka rá csony kor. Az Ő Fi át, Jé zus Krisz tust ad ta az 
em be rek nek, va gyis ne ked és ne kem. A leg drá gáb bat
ad ta ér ted és ér tem, mert Is ten tud ja, hogy szük sé günk
van az aján dék ra. Tud ja, hogy jó ér zés aján dé kot kap ni.
A kü lö nös, hogy Is ten nem akart sem mi lyen csil lo gó, ám
ér ték te len do log gal meg lep ni min ket. Ha nem olyan aján -
dé kot akart ad ni ne künk mely ben leg in kább ki fe jez he ti
irán tunk ér zett sze re te tét, mely olyan ér té kes, mint ami -
lyen ér té kes a mi éle tünk. Ezért ígér te az Ő Fi át, Jé zust
ré gen élt pró fé ták ál tal, és ezért tel je sí tet te be ígé re tét az
el ső Ka rá csony kor.

Bí zom ben ne, hogy ezen az ün ne pen, Ka rá csony kor,
nem csak egy fe nyő fa lesz fel dí szít ve ott ho na ink ban, ha -
nem ün ne pi dísz be öl tö zik éle tünk is, és a vá ra ko zás fe -
szült örö me jár ja át szí vün ket. Ad vent 4 he te, ami
meg elő zi Ka rá csonyt, jó le he tő ség ar ra, hogy az ün nep -
re fel tud junk ké szül ni lé lek ben, gon do lat ban, hogy ne
vá rat la nul esz mél jünk: „Na hát, már Ka rá csony van!”  Ha -
nem az egész éves ro han gá lás és vá sár lá si-láz után Ad -
vent nap ja i ban meg tud junk nyu god ni, le tud junk
csen de sed ni, és Ka rá csony kor azt tud juk mon da ni:
„Olyan jó, örü lök, hogy Ka rá csony van!”

Is ten nem akar ja ránk eről tet ni az Ő aján dé kát. De ha le és 
el tu dunk csen de sed ni, ak kor mi énk le het ez a nagy sze rű
ka rá cso nyi aján dék. Mi énk le het Is ten Fia, a Meg vál tó,
„mert úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fi át ad -
ta, hogy aki hisz őben ne, el ne vesszen, ha nem örök éle te
le gyen.” (Já nos öröm hí re /evan gé li u ma/ 3. rész 16. vers). 

-Loment Pé ter-
-református lel kész-

Ka rá cso nyi üze net

A Hír mon dó leg utób bi szá má ban a Re for má tus Temp lom -
ban az is ten tisz te let idő pont ja pon tat la nul je lent meg.

A Fegy ver nek Re for má tus Temp lom ban az is ten tisz te le -
tet va sár nap reg gel 8 óra 30 per ces kez det tel tart juk.

-Loment Pé ter-
-református lel kész-

Helyesbítés

De cem ber 24. – du. 2 óra Szent es te – Min den ki Ka rá cso -
nya a gyer me kek mű so rá val.

De cem ber 25. – de. 8 óra 30 perc Ka rá csony 1. nap ja –
ün ne pi is ten tisz te let Úr va cso rá val.

De cem ber 26. – de. 8 óra 30 perc Ka rá csony 2. nap ja –
ün nep zá ró is ten tisz te let.

De cem ber 31. – du. 5 óra Szil vesz ter nap ja – Óévi há la -
adó is ten tisz te let.

Ja nu ár 1. – de. 8 óra 30 perc Új év nap ja – Új évi is ten tisz -
te let.

-Loment Pé ter-
-református lel kész-

Is ten tisz te le ti rend a Fegyverneki
Re for má tus Temp lom ban

Ro ha nó vi lá gunk ban ke ve set fi gye lünk egy más ra szű -
kebb és tá gabb kö zös sé günk ben egy aránt.

Az oda fi gye lés ér zé sé nek erő sí té sét, a baj ba ju tot ta kon, a
csa lá do kon, az idő se ken és a rá szo ru ló gye re ke ken va ló
se gí tést tűz te ki cél já ul, a 2006. no vem ber 16-án meg ala -
kult Ka to li kus Karitász cso port. 

Egye dül is sok min dent te he tünk egy má sért, de össze fog -
va, kö zös ség ben meg sok szo roz hat juk erő fe szí té se ink
ered mé nyes sé gét.

Cso por tunk 14 fő vel ala kult meg.

Bi za lom mal for dul ja nak hoz zánk gond ja ik kal, prob lé má ik -
kal. Sze re tet tel vá runk min den jó szán dé kú, se gí te ni aka -
ró em ber tár sun kat kö zös sé günk be.

Öröm mel el fo ga dunk bár mi lyen tá mo ga tást, al ka lom sze -
rű, vagy rend sze res se gít sé get a baj ba ju tott, rá szo ru ló
em be rek ér de ké ben.

Ta lál ko zó in kat, il let ve fo ga dó órán kat min den hó nap el ső
hét fő jén dél után fél öt óra kor tart juk a Ró mai Ka to li kus
Plé bá ni án.

Ke gye lem tel jes ka rá cso nyi ün ne pe ket kí vá nunk.

-Leblanc Lajosné-
-csoportvezető-

 Ka to li kus Karitász cso port
ala kult Fegyverneken

Fegy ver nek Tán csics út 
183. sz. alat ti 
bel víz me ne tes, 

köz pon ti fű té ses, 
2 szo ba, kony ha, 

für dő szo bás, 
ré gi tí pu sú 

csa lá di ház 
nagy kert tel el adó.

Érd.: 17 óra után az
56/480-050-es 
te le fon szá mon.

El adó!
1.1 ha 30 Ak 

ön töz he tő 
szán tó föld 

a volt pá lin ka fő ző vel
szem ben 

Érd.: 06-30-9680331
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A Gon do zá si Köz pont dol go zói min den év ben a már meg -
szo kott sza bad idős prog ra mo kon kí vül (test vér klu bok lá -
to ga tá sa, Idő sek Na pi ren dez vény, mi se vagy
is ten tisz te let, elő adá sok szer ve zé se) újabb ren dez vé -
nyek szer ve zé sé vel vár ja a szó ra koz ni vá gyó szép ko rú a -
kat.

Eb ben az év ben egy rég óta ter ve zett prog ra mot si ke rült
meg va ló sí ta ni pá lyá za ti for rás ból, me lyet a Me gyei Ön -
kor mány zat Idős ügyi prog ram já ra nyúj tott be az in téz -
mény. A ren dez vény re 40.000 Ft-ot nyer tünk. 

A Gon do zá si Köz pont Idős klub ja in kí vül a he lyi szin ten
mű kö dő bent la ká sos Idős ott ho nok az „An gol kert úti” és
az „Arany kor” idő se i vel, va la mint a kis tér ség hez tar to zó
Tiszatenyő „Mar ga ré ta” Gon do zá si Köz pont idő sei vet tek
részt. A han gu la tos dél utá non Fegy ver nek pol gár mes -
ter ének kö szön tő je után a „Szapári Nép dal kör” mű so ra
üd vö zöl te az össze gyűlt szép ko rú a kat. A hat-hat fős cso -
por to kon kí vül a töb bi idős kö zön ség ként szur kol ha tott
tár sa ik nak. A ve tél ke dő szel le mi ve tél ke dés ből és
ügyes sé gi fel ada tok ból állt. A szel le mi ve tél ke dés is mert
ver sek, köz mon dás ok ki egé szí té sé ből, ré gi sü te mény
re cep tek, sza vak je len té sé nek fel is me ré sé ből tevődött
össze.

Ügyes sé gi ve tél ke dés ben kis lab da ko sár ba do bá sá ból,
lab da sep rű vel va ló te rel ge té sé ből, puzzle ki ra kás ból,
bab vá lo ga tás ból mér ték össze ere jü ket az ott ho nok és
klu bok la kói. 

A kö zön ség köz ben szin tén ver se nyez he tett, köz mon -
dás ok fel is me ré sé vel és ko sár ba do bás sal gyűjt he tett
össze mi nél több cso ko lá dét, aki a leg töb bet gyűj tött
össze, aján dé kot ka pott. A prog ram köz ben fornettit, po -
gá csát kós tol hat tak, a szü net ben íz le tes sza lá mis szend -
vi cset, gyógy te át fo gyaszt hat tak. 

Az in téz mé nyek fenn tar tó i ból, ve ze tő i ből ál ló zsű ri alap -
ján I. he lye zést a tiszatenyői Gon do zá si Köz pont, II. he -
lye zést a fegyverneki Gon do zá si Köz pont, III. he lye zést
az „An gol kert” úti, a IV. he lye zést az „Arany kor” idő sei ér -
tek el. 

Ju tal muk egyé ni leg egy-egy dí szes gyer tya tar tó, kö zös
ju ta lom ként tor tát és do bo zos cso kit kap tak. A kö zön ség
kö re i ben nagy si kert ara tott a ko sár ba do bás kis lab dá val,
alig akar ták ab ba hagy ni. 

A szí nes, han gu la tos prog ra mot a szapári nép dal kör rel
kö zös ének lés és a tenyői klub fer ge te ges „ci gány tán ca”
zár ta. Az idő sek ön fe led ten szó ra koz tak, ré gi is me rő sök
kö szön töt ték egy mást, újabb ba rát sá gok szö vőd tek, s
kér ték más kor is szer vez zünk ilyen ta lál ko zót.

-Barta Józsefné-
-Int.vez.-

Kistérségi Idősek Vetélkedője

Saj nos vé get ért az őszi idény lab da -
rú gó csa pa ta ink nak. A re mek idő já -
rás nak kö szön he tő en a me gyei
pont va dá szat ban elő re ho zott for -
du lót is ren dez tek. A ta va szi sze -
zon nyi tó for du ló já val zár ták az
őszt já té ko sa ink. Az utol só for du -

ló ban azt a Jászkisért fo gad tuk ha -
zai pá lyán aki től el len té tes fel ál lás ban

4-2-es ve re sé get szen ved tünk. Nem vé let -

le nül haj tot ta a vissza vá gás vá gya fi a in kat. Saj nos a túl -
zott aka rás rá nyom ta bé lye gét a csa pat tel je sít mé nyé re.
Vé gül 2-1-es ve re sé get szen ved tek.

A té li idő szak ban sem áll nak le az edzé sek kel já té ko sa -
ink. A le he tő sé gek hez mér ten he ti egy al ka lom mal rúg ják
a bőrt és kü lön bö ző te rem tor ná kon vesz nek részt an nak
ér de ké ben, hogy a Me gyei te rem lab da rú gó Baj nok ság
cím vé dő jé hez il lő en sze re pel hes se nek a té li fel ké szü lé si
tor ná kon. Az el ső te rem tor na la punk meg je le né se ide jén
zaj lik Kunszentmártonban, mely nek ered mé nyé ről kö vet -
ke ző szá munk ban ol vas hat nak.

A csa pat évad zá ró já ra de cem ber 15-én ke rül(t) sor a
sport te lep nagy ter mé ben. Je len leg sem tá vo zók ról sem
ér ke zők ről nincs hír. Re mél jük egy ben tud ja tar ta ni a ve -
ze tő ség ezt a fi a tal és fel tö rek vő csa pa tot a kö vet ke ző
sze zon ra.

Után pót lás csa pa ta ink is be fe jez ték a baj nok ság őszi idé -
nyét. 

U-13-as csa pa tunk a baj no ki ta bel la 5. he lyén te lel. Két
győ ze lem és egy dön tet len mel lett négy ve re sé get köny -
vel het nek el. A ve re sé gek el le né re bíz ta tó tel je sít ményt
nyúj tot tak.

A serdülőink szin tén a kö zép me zőny ben he lyez ked nek
el. Ők is a tebella 5. he lyén ta nyáz nak. Két győ ze lem mel -
lett, négy szer szen ved tek ve re sé get. 

Elő ké szí tő ink 2 tor nán vet tek részt az utób bi hó na pok ban.  
A Szajolban meg tar tott gyer mek tor ná kon re mek tel je sít -
ményt nyúj tot tak a Fa ra gó At ti la ál tal fel ké szí tett 7-9 éves
gye re kek, hi szen majd min den mér kő zé sü ket győ ze lem -
mel fe jez ték be. 

A gye re kek fog lal ko zá sai a té li szü net ben is foly ta tód nak.
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la tor na ter -
mé ben pén te ken ként több tu cat gye rek is él vez he ti a te -
rem fo ci örö me it.

Egye sü le tünk min dig is tö re ke dett ar ra, hogy sa ját ne ve lé -
sű fi a ta lok kal pró bál jon meg mi nél jobb ered ményt el ér ni.
A to váb bi ak ban is azon dol go zik a ve ze tő ség, hogy ezek
a fi a ta lok öregbítsék Fegy ver nek hír ne vét.

Sze ret nénk meg kö szön ni A Pol gár mes te ri Hi va tal, a Ba -
rá ti Kör tá mo ga tá sát, szur ko ló ink, szpon zo ra ink  egész
évi se gít sé gét.

Ez úton sze ret nénk min den ked ves sport ba rát nak Kel le -
mes Ka rá cso nyi ün ne pe ket, Egész ség ben és Si ke rek ben
Gaz dag Bol dog Új Évet Kí ván ni.

Haj rá FEGYI!

-Faragó Zsolt-  

Labdarúgás
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De cem ber 1-én a Vér adók Nap ja al kal má ból Fegy-
verneken is kö szön töt ték a vér adó kat. 

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la és a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la di ák jai ked ves kis mű sor ral ké -
szül tek er re a szép ün nep ség re. Ez úton is sze ret nénk
meg kö szön ni a fel ké szí tő ta ná rok nak és di á kok nak!

2006. évben a következő képpen alakultak a véradó
napokon megjelenők szá ma:
 feb ru ár 7-én 25 fő
 már ci us 2-án 78 fő
 jú ni us 29-én 63 fő
 jú li us ban 6-án 23 fő
 szep tem ber 28-án 73 fő
 ok tó ber 4-én 11 fő
 össze sen: 273 fő
 új vér adó: 14 fő.

Az új vér adó kat kü lön örömmel fo gad juk és várjuk Őket a
következő alkalmakkor is.

Községünkben ezek a számok igen jónak mondhatók,
büszkék is vagyunk véradóinkra.

Több véradónk is lenne, de sajnos a munkahelyüket féltve 
inkább nem jönnek el. Né hány mun ka hely ről viszont
szívesen elengedik a dolgozót, mivel tudják, ha bajban
van valaki, és csak a „ VÉR „ jelentheti számára az életet.

A Ma gyar Vö rös ke reszt és Fegy ver nek Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta kö szön te meg ezen a na pon a több szö rös
vér adást ok le ve lek kel, aján dé kok kal, va cso rá val.

Vér adó ink kö zül már so kan van nak, akik rég óta nyújt ják
oda kar ju kat, hogy se gít hes se nek va la kin.

Az ün ne pel tek:

Tíz sze res vér adó:

Dió sze gi Já nos, Csör gő Gá bor, Hermann Jó zsef,
Köpösdi György, Pá pai Józsefné, Jó nás Já nos, Mun ká csi 
Éva, Tóth Jó zsef, Bog nár Józsefné, Bencsik Eri ka, 
Hermann Krisz ti án, Nachtigál Sándorné, Nagy Mihályné, 
Poós Ist ván

Húsz szo ros vér adó:

Pely he Sándorné, Pa ta ki Józsefné, Si mon Jó zsef

Hu szon öt szö rös vér adó:

Alattyányi Sán dor, Göőz Ti bor, Ka pu si Jánosné, Er dős
Zol tán, Ollé Fe renc, Fo dor Ár pád

Har minc szo ros vér adó:

Szász Oszkárné

Negy ven sze res véradó:

Sza bó Gyu la, Engler Er zsé bet, Ké pes Ist ván, Ko vács Jó -
zsef, Sely mes Ist ván

Öt ven sze res véradó:

Gál Ist ván, Var ga Györgyné.

Kü lön kö szön jük Nagy Ven del vér adónk nak ön zet len se -
gít sé gét, aki saj nos be teg sé ge mi att nem ad hat több ször
vért.

Engedjék meg, hogy vér adó ink nevében megköszönjem
Polgármester Úrnak és rajta keresztül Fegyvernek
Önkormányzatának a tiszteletünkre megrendezett
ünnepséget.

Min den Ked ves Vér adónk nak ál dott bé kés ka rá csonyt és
ered mé nyek ben gaz dag bol dog új évet, jó egész sé get kí -
vá nunk!

-Ré ti Lajosné és Ollé Lászlóné-
-véradószervezők-

Véradók

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

Ná das Istvánné 
te me té sén résztvettek, sír já ra vi rá got,

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

A Gyászoló Család

Kö szö ne tet mon dunk
mind azok nak,

akik sze re tett ha lot tunk

Sipos Sán dor 
te me té sén résztvettek,

sír já ra vi rá got, 
ko szo rút he lyez tek,

gyá szunk ban osz toz tak.

A Gyá szo ló Csa lád

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

Ko vács La jos 
te me té sén résztvettek,

sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,
gyá szunk ban osz toz tak.

A Gyászoló Család

HORVÁTH BÉLA szak ok ta tó 

fo lya ma to san in dít ve ze tői tan fo lya mot 
sze mély gép ko csi ra, nagy és kis mo tor ra

FEGYVERNEKEN, 
az Or czy An na Ált. Isk. és Szak is ko lá ban. 

(volt Tűz ol tó-szer tár)

Leg kö ze lebb: 2007. ja nu ár 20. de. 10 óra kor

RÉSZLETFIZETÉSRE VAN LEHETŐSÉG! 

JELENTKEZZEN: Hor váth Bé la szak ok ta tó
06-30-273-3507

FEGYVERNEK, Hárs fa út 17.
06-30-607-2652

Aki úgy gon dol ja, hogy szí ve sen se gít má so kon az zal,
hogy vért ad, a Hír mon dó kö vet ke ző meg je le né sé ig
2007. feb ru ár 9-én 8-11 óra kö zött te he ti meg
Szapárfaluban az Idősek Klubjában.

Egy vér adó 3 em ber éle tét ment he ti meg.
-Tűhegyi Julianna-

Véradás
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Fegy ver nek, 
Csil lag út 32. sz. alat ti 

2 szo ba, kony hás, 
für dő szo bás, 

ve ran dás ház el adó 
mel lék épü let tel.
Nem bel vi zes.

Érd.: Fegy ver nek, 
Ba csó B. út 14. sz. alatt.

Tel.: 56/481-166



A RubiCom Zrt. meg kezd te a ká bel te le ví zi ós és szé les sá vú
internet há ló zat ki épí té sét Fegyverneken!

A szol gál ta tá sok in du lá sá val, szer ző dés kö tés sel kap cso lat ban,
a kö zel jö vő ben tá jé koz tat ni fog juk!

Ká bel te le ví zi ós cso mag ja ink (ter ve zet):

Cso mag Csa tor nák szá ma Brut tó be kö té si díj Brut tó ha vi díj

In for má ci ós 13
15.000 Ft 

(5 hó na pos ka mat men tes
rész let fi ze té si

le he tős ség gel!)

1.661 Ft/hó

Alap 36 2.922 Ft/hó

Ott hon 45 3.652 Ft/hó

HBO mozicsatorna 2.650 Ft/hó

Szé les sá vú internet cso mag ja ink (ter ve zet):

Cso mag Le töl tés/fel töl tés Brut tó ha vi díj

Le ve le ző     128/64 kbps 2.290 Ft/hó

Alap   512/128 kbps 4.990 Ft/hó

Bő ví tett 1024/256 kbps 8.990 Ft/hó

Ára ink az ÁFA-t tar tal maz zák!

Ká bel té vé és szé les sá vú internet szol gál ta tá sa ink mel lett – a je len le gi szol gál ta tó nál ked ve zőbb
fel té te lek kel *– te le fon szol gál ta tást is ter ve zünk há ló za ton be lül in gye nes hí vás sal.

* Mér sé kelt ha vi díj, ala csony perc díj! A szol gál ta tás in du lá sa kor rész le te sen tá jé koz tat ni fog juk.

Ügy fél szol gá lat:
1144 Bu da pest, Rátót u. 18-20.

Tel.:  06-1-666-2266

Fax.: 06-1-666-2267

Mo bil: 06-20-969-9147

E-mail: ratotutca@rubicom.hu

Nyit va tar tás: Hét fő-pén tek 9-17 h

www.rubicom.hu

* A Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív
Prog ram „Szé les sá vú elekt ro ni kus hír köz lé si
inf rast ruk tú ra bő ví té se” (GVOP 4.4.1) pá lyá za -
tán részt ve vő te le pü lés.
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Ká bel te le ví zi ós csa tor na ki osz tás (ter ve zet)

Fegy ver nek

Nr. Csa tor na Tar ta lom Nyelv 1 2 3

1. Bu da pest TV hí rek, ma ga zin mű so rok, ri por tok, fil mek ma gyar t
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2. Deutshe Welle tá jé koz ta tás, hí rek ném./ang./sp.

3. TV 5 hí rek, ma ga zin mű so rok, ri por tok, fil mek fran cia

4. Du na TV köz szol gá la ti mű sor ma gyar

5. MTV1 köz szol gá la ti mű sor ma gyar

6. MTV2 köz szol gá la ti mű sor ma gyar

7. Hír TV hí rek, po li ti ka ma gyar

8. CNN hí rek, po li ti ka, tá jé koz ta tás an gol

9. ATV szó ra koz ta tó, ma ga zin mű so rok, fil mek ma gyar

10. Du na II Au to nó mia hí rek, po li ti ka, tá jé koz ta tás ma gyar

11. TV2 hí rek, ri por tok, fil mek, szó ra koz ta tás ma gyar

12. RTL Klub hí rek, ri por tok, fil mek, szó ra koz ta tás ma gyar

13. Info-Csatorna kép új ság ma gyar

14. Há ló zat TV szó ra koz ta tó ma ga zin mű so rok, hí rek ma gyar

 

15. Zone Romantica ro man ti kus fil mek, szap pan ope rák ma gyar

16. Zone Reality be szá mo lók ma gyar/an gol

17. TV Pap ri ka fő zés ma gyar

18. Hall mark csa lá di fil mek ma gyar

19. Film mú ze um ré gi fil mek ma gyar

20. Eurosport sport mű sor ma gyar

21. Viva ze ne ma gyar

22. MTV Europe ze ne an gol

23. Nickelodeon rajz film, gyer mek mű sor ma gyar/an gol

24. Cartoon / TCM gyer mek mű so rok / fil mek ma gyar/an gol

25. Animal Planet ter mé szet- és do ku men tum fil mek ma gyar

26. Spice Platinum (23-05 h) ero ti kus mű so rok fel nőt tek nek  

27. Sport 1 sport mű sor ma gyar

28. Sport 2 sport mű sor ma gyar

29. Travel Channel uta zás, úti be szá mo lók ma gyar/an gol

30. National Geographic ter mé szet- és do ku men tum fil mek ma gyar

31. Cool TV fil mek ma gyar

32. Spekt rum do ku men tum, ter mé szet, ok ta tó fil mek ma gyar

33. Discovery is me ret ter jesz tő ma gyar

34. AXN Sci-Fi tu do má nyos fan tasz ti kus fil mek ma gyar

35. AXN Crime bűn ügyi fil mek ma gyar

36. Viasat 3 fil mek, ma ga zin mű so rok, ri por tok ma gyar

37. Film+ fil mek ma gyar

38. Minimax / A+ gyer mek mű sor / könnyű ze ne ma gyar/an gol

39. Discovery Science is me ret ter jesz tő ma gyar/an gol

40. Discovery Travel & Living is me ret ter jesz tő ma gyar/an gol

41. Discovery Civilisation is me ret ter jesz tő ma gyar/an gol

42. Viasat Explorer is me ret ter jesz tő ma gyar

43. Viasat History is me ret ter jesz tő ma gyar

44. VH1 könnyű ze ne an gol

45. AXN fil mek ma gyar

46. HBO    mo zi csa tor na fil mek - kü lön ren del he tő ma gyar  brut tó 2.650 Ft
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A ha gyo má nyos rab ló hal fo gó ver se nyün ket ok tó ber
23-án ren dez tük meg a Nagy kun sá gi Fő csa tor na 4. sz. fő -
út mel let ti sza ka szán. Mint min dig, most is szép szám mal
je len tek meg ver seny zők, kí sé rők és né ze lő dők. A fo gás -
sal is meg le het tünk elé ged ve. 12 hor gász nak si ke rült
csu kát fog ni. 

A kö vet ke ző ered mé nyek szü let tek:

Fel nőtt ka te gó ria
 1. Ko vács Já nos
 2. ifj. Csécsei Mi hály
 3. Né meth Ist ván
 4. Ficsór Já nos
 5. Nagy Já nos
 6. Pá pai Jó zsef

 Ifi- gye rek ka te gó ria 
 1. Domány Ist ván
 2. Kindert Dá ni el
 3. Tónai Fe renc
 4. Pe res Dá ni el
 5. Pe res Ta más
 6. Fo dor Ri chárd

Ha gyo mány egye sü le tünk nél  a leg idő sebb és a leg fi a ta -
labb ver seny ző dí ja zá sa. Ők Nagy La jos bá csi és Nagy
Ale xand ra vol tak. Ne ve zés kor az in du lók egy kis édes ség
cso ma got kap tak. 

A ver seny be fe je ző dé se után min den je len lé vő él ve zet tel
ka na laz ta az ebé det. 

A ré gi új szakácsunk re me kelt a ser tés pör költ tel. 

Ren dez vé nyün ket meg tisz tel te Huber Fe renc pol gár mes -
ter és Ficsór Dé nes al pol gár mes ter is. Az el ső he lye zet -
tek nek ők ad ták át a dí ja kat.

A prog ram csa lá di as, jó han gu lat ban telt el. Ez úton sze -
ret nénk kö szö ne tet mon da ni mind azok nak, akik mun ká -
juk kal, vagy tá mo ga tá suk kal hoz zá já rul tak ren dez-
vé nyünk si ke ré hez.

Töb ben fel ve tet ték, hogy a hor gász ver se nye in ket a
fegyverneki holt ágon ren dez zük. Így ezek a jö vő év től a
2-es holt ágon lesz nek.

2007-től vál to zá sok lesz nek az Al só ré ti Holt-Ti sza hor -
gász rend jé ben, amik ről az ér dek lő dők a Pol gár mes te ri
Hi va tal ban (Fa ra gó At ti lá nál) és a hor gász egye sü le tek nél 
kap hat nak fel vi lá go sí tást. Akit ér de kel, a fo ga dó óra alatt
ke res sen fel ben nün ket. A Hor gász Szö vet ség ál tal for -
gal ma zott össz te rü le ti en ge dé lyek ről is tu dunk tá jé koz ta -
tást adni.

A jö vő évi hor gász en ge dé lye ket már Ka rá csony előtt meg 
le het vál ta ni. Az en ge dé lyek áru sí tá sa a hor gász iro dá ban 
(szük ség ese tén a Vö rös mar ty u. 22-ben) tör té nik.

Fo ga dó órák:
 Szer da: 17- 18
 Pén tek: 17- 18

Ké rek min den ta gun kat, hogy a fo gá si nap ló kat és a
fegyverneki holt ág ra ki adott fo gá si táb lá za to kat ne fe lejt -
sék el le ad ni ja nu ár 10-ig, hogy a ve ze tő ség össze sí te ni
tud ja a ki fo gott hal mennyi sé gét. A nap lók és táb lá za tok
le adá sa az aláb bi he lye ken tör té nik: 
• Hor gász iro da (fo ga dó óra alatt)
• Fü le Tiborné hor gász bolt ja
• Min de nes ke res ke dés (Szapárfalu)
• Vö rös mar ty u. 22.

Még min dig van nak olyan hor gá szok, akik ve sze ked nek a 
hor gász he lyen, pe dig fog lalt hely nincs, ezt tu do má sul
kell ven ni. Hely fog la lás ér ke zé si sor rend ben tör té nik. 

Elő for dult az idén is, hogy egye sek nem a hor gász rend -
nek meg fe le lő en hor gász tak a ví zen. Min den hor gász nak
jo ga van, ha sza bály ta lan sá got ta pasz tal, hogy szól jon az
el kö ve tő nek és to vább je lez ze a ha lá sza ti hasz no sí tó fe lé.

Egyéb ként a jö vő ben szi go rúb ban fog ják ven ni a hal őrök
a sze me tes és sze me tes kör nyé kű he lyen va ló hor gá sza -
tot, azt, ha va la ki több bot tal hor gá szik a meg en ge dett nél
és hogy a csó na ko sok ki sze dik-e a ka ró kat. Ké rek min -
den kit, hogy ezek re job ban fi gyel je nek oda.

Az év hát ra le vő ré szé re jó hor gá sza tot kí vá nok min den
hor gász tár sam nak!

Fegy ver nek min den la ko sá nak kel le mes ka rá cso nyi ün -
ne pe ket és bol dog új évet kí vá nok!

-Tukarcs Istvánné-
-el nök-

Fegyverneki Horgászegyesület hírei

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

Fe le lős ki adó: Buzás Istvánné jegy ző

Fő szer kesz tő: Szil vás No é mi

Tör de lő szer kesz tő: Fa ra gó Zsolt

2007. évi lap zár ta idő pont jai: ja nu ár 29. 12 óra, már ci us 26. 12 óra,

má jus 29. 12 óra, jú li us 30. 12 óra, ok tó ber 1. 12 óra, no vem ber 26. 12 óra.

A Szer kesz tő 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 elő ál lí tás: Repro Stú dió Nyom da ipa ri Egyé ni Cég, 

Szol nok, Os tor út 2/a.

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

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

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

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

20. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. december 14.

mailto:mszervez@fegyvernek.hu

