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Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la 18. al ka -
lom mal tisz tel gett az 1848-as for ra da lom és sza bad ság -
harc em lé ke előtt. Is ko lánk ban ez az ün nep össze fo nó dik 
a ta vasz kö szön té sé vel is, va la mint le he tő sé günk van
íze lí tőt ad ni szak kö re ink te vé keny sé ge i ből is. Az idén 107 
ta nu ló lé pett szín pad ra, volt, aki több mű sor szám ban is
sze re pelt.

A 7. osz tá lyos ta nu lók iro dal mi mű so ra olyan em be re ket
idé zett elénk, akik köz vet len részt ve vői vol tak az 1848-as 
ese mé nyek nek. A hő sök irán ti tisz te let nek, a ha za sze re -
tet nek az ér zé sét tol má csol ták.

Ha gyo má nya ink ápo lá sá ban há rom nép tánc cso port je -
les ke dett. A 2. osz tá lyos tán co sok el ső al ka lom mal lép tek 
a szín pad ra Györgyfalvi Ka ta lin: Új vár cí mű já ték össze -
ál lí tá sá val. Vecsési né met tán cok ból vá lo ga tott sváb
gyer mek tán co kat lát hat tunk az 5-6. osz tá lyos ta nu lók
elő adá sá ban. A 7-8. osz tá lyos nép tán co sok kongázást
mu tat tak be. Tél te me tést, tél ki ve rést, a ta vasz kö szön té -
sét vit ték szín pad ra.

Az al só ta go za tos drá ma cso port tag jai az idén is fel vi dí -
tot ták a kö zön sé get.

Köpösdi Pál 3.b osz tá lyos ta nu ló A zsu go ri téns asszony
cí mű nép me sé vel sze re pelt. Nem csak a fegyverneki kö -
zön sé get nyű göz te le, hi szen a szol no ki Má tyás tu dó sai
pró za mon dó ver se nyen elő adá sá val I. he lye zést ért el.

Vízkeleti Lász ló 3.b osz tá lyos ta nu ló ki emel ke dő en si ke -
res évet tud hat ma ga mö gött. Az al só ta go za tos Ki mit
tud? Pró za mon dó ver se nyen, a tö rök szent mik ló si me se -
mon dó ver se nyen, va la mint a szol no ki Má tyás tu dó sai
pró za mon dó ver se nyen is I. he lye zést ért el, Az ál mos
asszony cí mű nép me sé vel ara tott nagy si kert.

foly ta tás a 10. oldalon

„Ta vasz 2007”

Sok éve már, hogy az 1848-as em lék mű nél a Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la di ák jai ad nak ün ne pi han gu la tot
mű so ruk kal már ci us 15-én.

-Tű he gyi Ju li an na-

Ko szo rú zás márciusban

Vi rág va sár na pi hang ver sennyel ör ven dez te ti meg 7 éve
a Kar nagy ok Ka ma ra kó ru sa Fegy ver nek la kos sá gát. Né -
hány éve a Női Kar is csat la ko zik az elő adá suk hoz.

2007-ben a Re for má tus temp lom ban csen dült fel az ün -
ne pen az ének hang.

Kö szön jük!
-Tű he gyi Ju li an na-

Vi rág va sár napi hang ver seny

A tartalomból
A képviselő-testület hírei . . . . . . . . . . 2. oldal

Az adókról . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. oldal

Pályázati kiírás . . . . . . . . . . . . . . . 4. oldal

A kivágott fák helyére újakat ültettek . . . . 5. oldal

Rendezvények, időpontok . . . . . . . . . 6. oldal

Móra sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. oldal

Bátor vitézek . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oldal

Sporthírek az Orczyból . . . . . . . . . . . 9. oldal

Tavasz 2007 . . . . . . . . . . . . . . . 10. oldal

Színjátszók találkoztak . . . . . . . . . . 11. oldal

Martfűn szerepelnek . . . . . . . . . . . . 12. oldal

Agrár-környezetgazdálkodási aktualitások 13. oldal

Területalapú támogatások igénylése . . . 14. oldal

MZ quadok házilag . . . . . . . . . . . . 15. oldal

Haltelepítés . . . . . . . . . . . . . . . . 16. oldal



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

Feb ru ár 8-i so ron kí vü li ülé sen:

• El fo ga dta a tes tü let a 2007. évi költ ség ve té si terv kon -
cep ci ót.

• Egyet ér tett az „An gol kert” Jász Nagy kun-Szol nok Me -
gyei Gyer mek ott hon és Idő sek Ott ho na és a tö rök -
szent mik ló si Pszi chi át ri ai Be te gek Ott ho na és
Re ha bi li tá ci ós In téz mé nye 2007. áp ri lis 1-i ha tállyal tör -
té nő össze vo ná sá val. 

• Ki nyil vá ní tot ta, hogy 2007. áp ri lis 1-től Örményes és
Kuncsorba te le pü lé sek kel kö zö sen több cé lú kis tér sé gi
tár su lás (in téz mé nyi tár su lás) for má já ban mű köd te ti a
Gon do zá si Köz pon tot (Alap szol gál ta tá si Köz pon tot),
Fegy ver nek szék hellyel. Ezen be lül:

 -családsegítést
 -házi se gít ség nyúj tást
 -nappali el lá tást
 -étkeztetést
 -gyermekjóléti szol gá lat el lá tá sát.

Feb ru ár 22-i so ros ülé sen:

• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve tés ét, 
majd el fo gad az idei költ ség ve tést.

• A Me gyei Köz ok ta tá si Köz ala pít vány nak 50.000.- Ft tá -
mo ga tást ha gyott jó vá. 

• Jó vá hagy ta a Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár 2007. évi
mun ka terv ét. 

• A Ko dály Zol tán Ze ne is ko la 5 mil lió Ft-os tá mo ga tá si
ké rel mé ről nem dön tött a tes tü let, és fel ha tal maz ta a
pol gár mes tert, hogy több in for má ci ót sze rez zen be a
ze ne is ko la mű kö dé sé ről. 

• A tes tü let ki nyil vá ní tot ta csat la ko zá si szán dé kát a Me -
gyei Par lag fű Men te sí té si Alap hoz.

• A Fegyverneki Hor gász Egye sü let ré szé re 50.000. Ft
tá mo ga tást ha gyott jó vá az egye sü let bér le ti díj ki adá -
sa i nak csök ken té se cí mén.

• Tiszabő ön kor mány zat ké ré sé re is mét na pi rend re tűz te 
az or vo si ügye let hez va ló csat la ko zá si ké rel mü ket,
azon ban a tes tü let to vább ra is fenn tart ja azon szán dé -
kát, hogy az ügye le ti el lá tást Tiszabő köz ség re nem ter -
jesz ti ki. 

Már ci us 26-án:

• Ör mé nyes Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te és Fegy -
ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te az
örményesi köz ség há zán együt tes ülést tar tott, dön tött a 
Fegyvernek-Örményes Kör jegy ző ség lét re ho zá sá ról
2007. áp ri lis 1-i ha tállyal, és a Kör jegy ző ség gel kap -
cso la tos kö te le ző jel le gű té má kat (ala pí tó ok irat ok,
szer ve ze ti és mű kö dé si sza bály za tok, együtt mű kö dé si
meg ál la po dás) tár gyal ta a két tes tü let.

Már ci us 29-i so ros ülé sen:

• A he lyi rend őr őrs ve ze tő je be szá molt a te le pü lés köz -
rend jé nek, köz biz ton sá gá nak hely ze té ről. A be szá mo -
lót a tes tü let el fo gad ta.

• A Pol gár mes te ri Hi va tal ál tal vég zett bel ső el len őr zé -
sek ről ké szült tá jé koz ta tót a tes tü let el fo gad ta.

• A me ző őri szol gá lat mű kö dé sé nek fe lül vizs gá la tá ról
ké szült tá jé koz ta tót a kép vi se lő tes tü let tu do má sul vet -
te.

• A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tás áp ri lis 
1-től a szo ci á lis tör vény mó do sí tá sa mi att az ét ke zés és 
há zi gon do zás dí ját mó do sít ja. 

• Mó do sí tot ta a Kép vi se lő tes tü let Szer ve ze ti és Mű kö dé -
si Sza bály za tát.

• Az Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü let Pénz ügyi Bi zott sá -
gá ban Mol nár Tiborné (Fegy ver nek, Háy M. u. 71.) bi -
zott sá gi tag le mon dá sát tu do má sul vet te, és
egyi de jű leg Gácsi Jánosnét (Fegy ver nek, Ady E. u.)
meg vá lasz tot ta a bi zott ság tag já nak. 

• A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak meg bí -
za tá sa ez év au gusz tu sá ban le jár, ezért a tes tü let pá -
lyá za tot írt ki az ál lás be töl té sé re.

• Egyet ér tett az aláb bi pá lyá za tok be adá sá val.
 -ivó víz há ló zat bő ví té sé re
 -Zal ka M. út épí té sé re
 -szapárfalui óvo da te tő kor sze rű sí té sé re
 -rend őr sé gi épü let fel újí tá sá ra
 -egész ség ügyi gép, mű szer be szer zé sé re
• A Mó ricz Zs. u. 1. sz. alat ti egyik he lyi ség pos tai szol -

gál ta tás cél já ra tör té nő bér be adá sá ról dön tött a tes tü -
let. 

• A Fel sza ba du lás u. 172. sz. alat ti he lyi ség (disco) bér -
be vé te lé től a bér lő el állt, így a bér be adás ra ho zott ha tá -
ro za tot a tes tü let vissza von ta.

• Dr. Papp Lász ló Ló ránt egyé ni vál lal ko zó fog or vos
vissza lé pett az I. sz. fog or vo si kör zet be töl té sé től, így a
kép vi se lő tes tü let a ve le kö tött szer ző dés fel bon tá sát tu -
do má sul vet te. 

-.-.-.-.-.-

Ön kor mány za ti ren de le tek:

2/2007.(III.1.) sz. önk. rend. a 2006. évi költ ség ve tés
mó do sí tá sá ról.

3/2007.(III.1.) sz. önk. rend. a 2007. évi költ ség ve tés ről

4/2007.(III.29.) sz. önk. rend. és az 

5/2007.(IV.5.) sz. önk. rend. A Kép vi se lő tes tü let Szer -
ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály za tá ról szó ló - több ször mó -
do sí tott – 16/1995.(VI.22.) ren de let mó do sí tá sá ról

6/2007.(IV.5.) sz. önk. rend. a szo ci á lis el lá tá sok ról
szó ló ren de let mó do sí tá sá ról

-Buzás Istvánné-
-jegyző-

A képviselõ-testület hírei

Az ön kor mány za ti tör vény és a Kép vi se lő tes tü let Szer ve -
ze ti és Mű kö dé si Sza bály za ta elő ír ja, hogy a kép vi se lő -
tes tü let nek éven te egy al ka lom mal köz meg hall ga tást kell 
tar ta nia. En nek idő pont ját a tes tü let min dig az éves mun -
ka terv ében ha tá roz za meg. 

En nek meg fe le lő en, már ci us 1-én a Szapárfalui Klub -
könyv tár ban, 8-án a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban,
22-én a Mű ve lő dé si Ház ban volt köz meg hall ga tás, ahol
Huber Fe renc pol gár mes ter tá jé koz ta tást adott a:
• 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.

A je len lé vő pol gá rok a fen ti és egyéb té mák ban mond tak
vé le ményt, in téz het tek(in téz tek) kér dést a kép vi se lő tes -
tü let hez.

-Buzás Istvánné-
-jegyző

Köz meg hall ga tá sok
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Tisz telt Adó zók !

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a gép jár -
mű-adóz ta tást a gép jár mű adó ról szó ló több ször mó do sí -
tott 1991. évi LXXXII. tör vény sza bá lyoz za, me lyet az
Or szág gyű lés 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal mó do sí tott. Rö -
vi den össze fog lal va a mó do sí tás leg lé nye ge sebb ele mei
a kö vet ke zők: 
• Az adóz ta tott gép jár mű vek kö re ki e gé szül, a 250 cm3

alat ti - rend szám táb lá val el lá tott és for ga lom ba he lye -
zett - mo tor ke rék pár ok is adó kö te le sek. 

• 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:

gyár tá si évé ben és az azt kö ve tő
3 nap tá ri év ben

300 Ft/kw

gyár tá si évet kö ve tő 4-7. nap tá ri év ben 260 Ft/kw

gyár tá si évet kö ve tő 8-11. nap tá ri év ben 200 Ft/kw

gyár tá si évet kö ve tő 12-15. nap tá ri év ben 160 Ft/kw

gyár tá si 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 ok, a nyergesvontatók, a lakópótkocsik
ese té ben az adó alap ja to vább ra is a jár mű ha tó sá gi
nyil ván tar tás ban fel tün te tett sa ját tö me ge (ön sú lya),
míg a te her gép jár mű vek ese té ben a sa ját tö meg, nö -
vel ve a ter hel he tő ség 50 %-ával. Az adó mér té ke to -
vább ra is az adó alap min den meg kez dett 100
ki lo gramm ja után 1200 Ft.

• Lé nye ge sen mó do sult a sú lyos moz gás kor lá to zott ság -
hoz kap cso ló dó adó men tes ség sza bá lyo zá sa is: 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 tek.

• A 2007. évi fi ze ten dő gép jár mű adó össze gé ről már ci us 
hó nap ban min den gép jár mű-tu laj do nos ha tá ro zat ban
ka pott ér te sí tést. A gép jár mű adót vál to zat la nul két
egyen lő rész let ben, áp ri lis 27-ig (I. fél év), il let ve szep -
tem ber 17-ig kell meg fi zet ni. 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. 

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a 2007. évi ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó já nak éves össze ge épít mény ese tén
vál to zat la nul 5.000,- Ft/év, üre sen ál ló épít mény ese tén
2.500,- Ft/év, a he lyi ren de let 2007. ja nu ár 01-től ha tály ba 
lé pő mó do sí tá sa kö vet kez té ben te lek ese tén 2.500,-
Ft/év. A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak és a he -
lyi ipar űzé si adó el ső fél éves össze ge 2007. már ci us
19-én volt ese dé kes, a má so dik fél éves elő leg fi ze té si ha -
tár ide je szep tem ber 17. 

Fel hív juk adó zó ink fi gyel mét, hogy a KOMMUNÁLIS ADÓ 
ÉS AZ IPARŰZÉSI ADÓ be fi ze té si csek kek nem ke rül tek
ki pos tá zás ra, a Pol gár mes te ri Hi va tal fo lyo só ján, il let ve a
13. sz. iro dá ban át ve he tők. 

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.
In gat lan ér té ke sí tés, il let ve vá sár lás ese tén az Ön kor -
mány za ti Adó ha tó ság nál be val lást kell be nyúj ta ni az adó -
kö te le zett ség ke let ke zé sét, vál to zá sát, meg szű né sét
kö ve tő 15 na pon belül. 

Kér jük Önö ket, hogy fi ze té si kö te le zett sé ge ik nek ha tár -
idő ben te gye nek ele get, 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).

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.

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.

-Adócsoport-

Az adókról

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La ko so kat, hogy Ör mé nyes Köz -
ség Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le té nek kez de mé nye -
zé sé re, Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te és 
Ör mé nyes Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü le te 2007. áp ri -
lis 1-i ha tállyal - ha tá ro zat lan idő re - „Fegy ver nek-Ör mé -
nyes Kör jegy ző ség”-et ala kí tott. 

A két te le pü lés ön kor mány za tá nak kép vi se lő tes tü le te
2007. már ci us 26-án együt tes ülé sen meg ál la po dott,
hogy az ön kor mány zat ok mű kö dé sé nek ma ga sabb szín -
vo na lon tör té nő el vég zé se, va la mint a la kos ság ön kor -
mány za ti és egyéb ügye i nek ma ga sabb szín vo na lon
tör té nő el lá tá sa és költ ség meg ta ka rí tá sa ér de ké ben
egyes ön kor mány za ti igaz ga tá si fel ada to kat kör jegy ző -
ség ben lát nak el. 

A Kör jegy ző ség 

ne ve: Fegyvernek-Örményes Kör jegy ző ség

cí me: Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 171.

szék he lye: Fegy ver nek Nagy köz ség

cí me: Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 171.

mű kö dé si he lyei: 
• Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 171.
• Ör mé nyes, Fel sza ba du lás út 16.

il le té kes sé gi te rü le te Fegy ver nek és Ör mé nyes köz sé gek
köz igaz ga tá si te rü le te.

-Buzás Istvánné-
-körjegyzői fel ada to kat el lá tó jegy ző-

Körjegyzõség alakításáról
2007. április 12. Fegyverneki Hírmondó 3. oldal



Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lő tes tü let Ok ta tá si,
Köz mű ve lő dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott sá ga a 2007. évi
Köz mű ve lő dé si Alap ra pá lyá za tot hir det az aláb bi ak sze -
rint:

A Köz mű ve lő 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 
• mű vé sze ti ne ve lés sel
• a ha za sze re te té vel, a hon- és hely is me re ti prog ra mok -

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

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

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

jú sá gi mű vé sze ti fesz ti vá lok kal, te rü le ti és he lyi mű 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 ző 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 mű ve lő dés ről 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 lyű ál lam pol -
gár ok leg alább 3 fős 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 rű 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 lős 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-től 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 tő 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 tő ke eme lés re,
har ma dik fél ré szé re tör té nő 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 lő tes tü let Ok ta tá si,
Köz mű ve lő 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: 2007. má jus 31.

El bí rá lás ha tár ide je: be adá si ha tár időt kö ve tő 30 na -
pon be lül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ered mé nyé ről 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 elő leg is igé nyel he tő.

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 elő 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
elő 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, Közműv. Ifj. és Sport Bi zott ság-

Pályázati kiírás Közmûvelõdési Alapra
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A Fel sza ba du lás úton a Pi -
ac tér és a Kudelka-ház kö -
zöt ti te rü le ten 14 db idős
fát vág tak-vág nak ki a na -
pok ban a Pol gár mes te ri
Hi va tal dolgozói.

Az el múlt idő szak ok szél vi -
ha ra i ban so kan gon dol -
tunk ar ra, a há zunk,
au tónk stb. mel lett ál ló idős 
fák ho gyan vi se lik az idő já -
rást, még is fáj dal mas a fák
ir tá sá nak lát vá nya.

Va ló szí nű leg nem a ki szá -
radt akác fát, vagy a rot ha -
dó tör zsű, hal dok ló
gömb aká cot saj nál juk, ha -
nem a nyár fá kat, kő ri se ket. 

Bár tud juk azt, hogy az érett nyár fák ma gas sá gá hoz és
szél fo gá sá hoz ké pest a gyö kér ze te és a tör zse nem elég
erős, ezért a nyír, és nyár fá kat csak er dős ült ség ben sza -
bad éret ten lá bon tar ta ni. A ki vá gott kő ris fák is na gyon
idő sek vol tak már, ezért bal eset ve szé lye sek is.

Az idős fák kö zül a kő ri sek egy csen des, alig járt ut cá ban,
ahol nagy az út és a jár da kö zöt ti tá vol ság, akár ma rad -
hat tak vol na, hi szen ki dő lé sük kor messze es tek vol na út -
tól vagy a há zak tól, a ki nyú ló ága ik sem aka dá lyoz ták
vol na a forgalmat. A Fel sza ba du lás ut ca, kölönösen ez a
sza ka sza nem ilyen, ezért kel lett ki vág ni őket.

A fű rész után, a rönk hú zás előtt fáj dal ma sak a föld ből ki ál -
ló cson kok. Ez az ál la pot ad dig tart, amíg a trak tor azo kat
is ki nem húz za, hogy elő ké szít hes sék a fa ül te tést.

Azt tart ja a mon dás, hogy aki fát vág ki, ket tőt ül tes sen a
he lyé be. Ez most is tel je sül. A ki vá gott 14 fa he lyé be 37
fa cse me tét ül tet tek. Olya no kat, me lyek nek a szak em be -
rek sze rint nem okoz gon dot a szél nyo más, az ága ik nem
ér nek el a vil lany ve ze té ke kig, ol dal ága ik nem aka dá lyoz -
zák a köz le ke dő ket, még is dí szí te nek, ja vít ják a te le pü lés
leg for gal ma sabb ré szé nek le ve gő jét.

Lás suk, mit ül tet tek:

11 tő gömb ju har (acer platanoides olmstedt) a ko rai ju har
egyik faj tá ja, mely ős ho nos Ma gyar or szá gon. A gömb ala -
kon kí vül elő nye még, hogy jól tű ri a lég szennye zést, ke -
vés sé igé nyes. Kér ge már fi a ta lon hosszan ti irány ban

re pe de zik, az erő tel jes fi a -
tal ko ri nö ve ke dés jel lem ző
rá. Sár gás vi rá gai áp ri lis
vé gén, lomb fa ka dás előtt
nyíl nak, ezért ko ráb ban
„jókori ju har nak” hív ták. A
még al vó ter mé szet nek ta -
va szi as han gu la tot köl csö -
nöz nek a vi rág ba bo rult
ko rai ju har fák.

A 16 tő szo mo rú eper
(morus alba pendula) szin -
tén dísz fa. Az idő sek em lé -
kez nek még ar ra, hogy

Fegyverneken mennyi eper fa volt. Nem csak ar ra gon do -
lok, hogy a se lyem her nyók mi att mennyit ül tet tek, ha nem
ar ra is, hogy előt te ős ho nos volt az eper fa. Fe hér vi rá gai
ké sőbb, áp ri lis vé gén, má jus ban dí szí te nek. A szo mo rú
eper az eper fá nak egy dísz vál to za ta, mely csün gő ko ro -
ná ja mi att nem okoz gon dot a ve ze ték ren ge teg ben. A leg -
idő sebb, leg na gyobb egye dei sem nő nek 3 mé ter fö lé,
lomb szé les sége sem lesz en nél na gyobb. Jól vi se li a
szennye zett le ve gőt is.

10 tő fegyverneki fe hér
eper (morus alba
fegyvernekiana). Ezt Or -
czy An tal (aki nek a sír ja
most is lát ha tó a Cson ka -
tor nyi te me tő ben) te nyész -
tet te ki. A gömb ala kú
dísz eper fa ne vé ben
Fegyverneket is el he lyez -
te. Ma két ilyen fa ta lál ha tó
csak a te le pü lé sün kön. A
sű rű lom bú, ala csony dísz -
fa faj tá ját őriz ni Fegy ver -
nek kö te les sé ge.

A fa ül te tés nem csak ad dig 
tart, amíg a gyö kér ze tet át -
áz ta tó lo cso lást be fe jez -
zük.. Ha fi a tal ko ruk ban
erős kö dő, két lá bon já ró fi a ta lok köt nek be lé jük, ak kor

nem tud nak tár sa ink len ni az ut cán, a park szé lén.

Vi gyáz zunk rá juk, hogy a két és fél szer annyi fa cse me té -
nek min den egye dé ben olyan so ká ig gyönyörödhessünk,
mint azok ban az idős kő ri sek ben, ami ket most vág tak ki.

-Tűhegyi Ju li an na-

A kivágott fák helyére újakat ültettek

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got,
hogy a Fegyverneki Víz mű dol go zói a 
köz mű ves víz el lá tás ról szó ló ön kor -
mány za ti ren de let alap ján min den
pá ros hó nap 15-től vég zik a la kos sá gi 
víz órák le ol va sá sát. Amennyi ben az
in gat lan tu laj do no sa (kép vi se lő je)
nem biz to sít ja a le ol va sás el vég zé sét 
(pl. nem tar tóz ko dik ott hon, a víz óra

nem kö ze lít he tő meg köz vet le nül), ez eset ben a dol go -
zónk írás be li ér te sí tést hagy a hely szí nen. Az el ma radt
le ol va sást kö ve tő en az óra ál lást sa ját ér de ké ben szí ves -
ked jen be dik tál ni a 06-56/556-013 te le fon szá mon, vagy
sze mé lye sen a Fegyverneki Víz mű iro dá já ban a Fel sza -
ba du lás út 175. szám alatt.

Amennyi ben a mé rő óra ál lá sát nem köz li, ak kor a fi ze ten -
dő víz díj az elő ző év át lag fo gyasz tá sá nak meg fe le lő
mennyi ség ben ke rül szám lá zás ra!

- Fegyverneki Víz mű -

Víz óra le ol va sás ról
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Branstetter Já nost 2006. ok tó ber 27-én mély rész vét tel kí -
sér tük utol só út já ra.
Aki ről ke ve sen tud ják, hogy mi lyen so kat tett:
Branstetter Já nos 1922-ben, New-York ban szü le tett,
édes ap ja Branstetter Jó -
zsef, édes any ja Szautner
Bor bá la Fegyvernekről ván -
do rol tak ki Ame ri ká ba és ott
is há za sod tak össze. 
Az ál ta lá nos is ko la el ső osz -
tá lyát Ame ri ká ban vé gez te,
szü lei 1929-ben jöt tek ha za. 
1945. után Ör mé nyes ta ná -
csi hi va tal nál il let ve a Gép ál -
lo má son dol go zott. A
ter me lő szö vet ke ze tek
1959-es meg ala ku lá sa után
a fegyverneki Bú za ka lász
Tsz-ben, il let ve a Kos suth
Tsz-ben dol go zott 1975-ig,
ami kor is be teg sé ge mi att le -
szá za lé kol ták. 
1989-től a rend szer vál to zás ak tív  részt ve vő je volt, részt
vett a Kis gaz da párt és a Le gel te té si Bi zott ság új ra szer ve -
zé sé ben. Je len tős sze re pet vál lalt a kár pót lás és a föld ki -
adás szer ve zé sé ben. 1992-től tag ja volt az
Ér dek egyez te tő Fó rum nak (a Fó rum fel ada ta a kár pót lá si
föl dek ki je lö lé se volt), a Föld ren de ző Bi zott ság, a Ter me -
lő szö vet ke zet ben ala kult Va gyon ne ve sí tő Bi zott ság el nö -
ke ként és a Föld ki adó Bi zott ság tag ja ként dol go zott. 

Ne ki kö szön het jük, hogy Fegyverneken a kü lön bö ző ér -
de kek meg fe le lő kép vi se le té vel a kár pót lás és a föld ki -
adás za var ta la nul meg tör tént és idő ben be fe je ző dött. 
A bi zott sá gok mun ká já nak be fe je zé se után is so kat tett

azért, hogy az új tu laj do no -
sok, akik a föld jü ket nem
tud ták mű vel ni, a bér lők kel
kap cso lat ba ke rül je nek.
Az ál ta la ve ze tett Le gel te té si 
Bi zott ság ha té ko nyabb mű -
kö dé se és a le ge lők, gye pek 
meg őr zé se ér de ké ben a
kár pót lás so rán je len tős te -
rü le tet vá sá rolt. 
Nem Ő te het ar ról, hogy a
szar vas mar ha tar tás csök -
ke né sé vel a Le gel te té si Bi -
zott ság meg szűnt. A
bi zott ság meg szű né se után
a gyep te rü le tek az ön kor -
mány zat nak let tek át ad va
az zal a ki té tel lel, hogy eze -

ket a föl de ket meg kell őriz ni, hogy le ge lő ként vagy ka szá -
ló ként a te hén tar tó gaz dák igény be tud ják ven ni. 
A bi zott ság ezen aka ra tá nak az ön kor mány zat ed dig még
min dig ele get tett. 
Azon ke ve sek kö zé tar to zott, akik na gyon sze ret ték a föl -
det és kö tőd tek a me ző gaz da ság hoz.  Ezért vál lalt ön zet -
le nül olyan so kat a fegyverneki föl dek igaz sá gos
„ujraosztásában”, ez zel gaz da gít va te le pü lé sün ket. 

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Búcsúzás

Áp ri lis 21-én (szom ba ton): 9-12; 14-17

Áp ri lis 23-28-ig vál to zat lan a nyit va tar tás.

Áp ri lis 30-án (hét főn): 9-12

Má jus 1-én (kedd) zár va.
-Tűhegyi Ju li an na-

Ünnepi nyitva tartás a
Könyvtárban

• Ké mény sep rői szol gál ta tás igény be vé tel ét a
Polgármestari Hi va tal Va gyon gaz dál ko dá si Cso port já -
nál lehet kérni.

• A Pol gár mes te ri Hi va tal 2007. áp ri lis 21-én szom ba ton
és áp ri lis 30-án hét főn zár va tart.

• Fegy ver nek Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén a
2007. áp ri lis 11. és má jus 1. kö zöt ti idő szak ban - a ró kák 
ve szett ség el le ni im mu ni zá lá sa mi att - eb zár lat és
legeltetési ti la lom van érvényben.

-Polgármesteri Hivatal-

Közlemények

A Fegyverneki Hír mon dó 2007. feb ru á ri szá má ban meg -
je lent, az is me ret len ka to na sír já ról szó ló cikk ben Kácsor
Ist ván ne ve he lyett Ko vács Ist vánt ír tunk.

A hibáért el né zést ké rünk.
-Szerkesztőség-

Helyreigazítás

Be íra tá sok:
• Nap kö zi Ott ho nos Óvo da: (akik 2007. dec. 31-ig be töl -

tik a 3. élet évü ket) áp ri lis 15-27. kö zött az Új te le pi Óvo -
da egy ség ben mun ka nap okon 8-15 óra kö zött.

• Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la: a gaz da sá gi iro dá ban
áp ri lis 2-április 27. Mun ka nap okon 800-1200 kö zött.

• Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la: a Dó zsa
Gy. út 2. sz alat ti épü let ben áp ri lis 2-április 27. mun ka -
nap okon: 800-1600 órá ig.

Mind két ál ta lá nos is ko lá ban: Áp ri lis 2-15. kö zött a kör zet -
ha tá ron be lül la kók be írá sa, áp ri lis 16-27. kö zött a kör zet -
ha tá ron kí vül élők be íra tá sa tör té nik az eset le ge sen
sza bad he lyek re.
A be íra tás hoz szük sé ges dol gok ról (fény kép, 550 Ft stb.)
tá jé ko zód ja nak az is ko lák ban.

Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la

Ál ta lá nos Is ko lai bal la gás: jú ni us 16. 17 óra

Szak is ko lai bal la gás: má jus 5. 17 óra

Bu da ka lász Gim ná zi um Fegyverneki Tag in téz mé nye: 

má jus 5. 17 óra

Tan év zá ró ün nep ség: jú ni us 23.  17 óra

Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la

Mó ra Na pok: jú ni us 11-13.

Bal la gás: jú ni us 16. 9 óra

Tan év zá ró ün ne pély: jú ni us 29. 9 óra

-Szilvás No é mi-

Rendezvények, idõpontok
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KÉZILABDA

Di ák olim pia: A szep tem be ri ne ve zé sek nél az 1994-ben
szü le tett le ány ka te gó ri á ba is ne vez tünk, an nak el le né re,
hogy ná lunk egy kor osz tállyal (két év vel!) fi a ta labb a csa -
pat zö me. Az el gon do lás az volt, hogy sze rez zünk mi nél
több ta pasz ta la tot. Eh hez pe dig sok ver seny re volt szük -
ség, így nem csak a sa ját kor osz tá lyunk ba, ha nem eggyel
„föl jebb” is ne vez tünk. Rá adá sul a sor so lá sunk sem si ke -
rült úgy, aho gyan sze ret tük vol na, hi szen a sok szo ros me -
gyei baj nok Túrkeve és a há zi gaz da Tiszaföldvár várt
ránk a se lej te ző fo lya mán. Mi vel bo rí té kol ha tó volt a
túrkevei Pe tő fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la cso port el ső sé ge,
a to vább ju tást je len tő má so dik he lyért óri á si har cot vív -
tunk a tiszaföldvári csa pat tal. Mi vel ők na gyobb kü lönb sé -
gű ve re sé get szen ved tek Túrkevétől, mint mi, így
szá munk ra egy dön tet len is to vább ju tást ért vol na. Hi he -
tet len iz gal mak kö ze pet te (az utol só perc ben ka pu fát is
lőt tünk!) szen ved tünk mi ni má lis kü lönb sé gű ve re sé get (
7-6!! ). Kis sze ren csé vel óri á si meg le pe tést okoz hat tak
vol na a „ki csik”. Az zal vi gasz tal tuk ma gun kat, hogy majd
két hét múl va a sa ját kor osz tá lyunk ban job ban sze re pe -
lünk. Így is lett!

ADIDAS Ké zi lab da Baj nok ság (me gyei dön tő, Túrkeve)

Az 1996-os kor osz tály ban már az el ső cso port kör ben
meg mu tat tuk orosz lán kör mün ket. Bár a túrkeveiektől ve -
re sé get szen ved tünk (9-1), ám a Me ző túr csa pa tát si ke -
rült két váll ra fek tet nünk (6-3), így ma radt re mé nyünk
ar ra, hogy a má so dik for du ló ban meg sze rez zük a to vább -
ju tást je len tő má so dik he lyet. Ez si ke rült is, sőt a Túrkeve
el le ni vissza vá gón igen csak meg szo ron gat tuk a baj no kot
(11-7), an nak el le né re, hogy be teg sé gek mi att tar ta lé ko -
san és ka pus nél kül kel lett vé gig ját sza nunk a meccse in -
ket. Ez zel a bra vú ros ezüst érem mel a fegyverneki Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la csa pa ta is kép vi se li me gyén ket
az or szá gos elő dön tő ben! Akik ezt a szép si kert ki vív ták:

Nagy De bó ra, Csortos Dó ra, Poós Do rottya, Sza bó Fru -
zsi na, Joó Bog lár ka, Tiba Dorina, Ko vács Ani ta, Négyesi
Ka mil la, Niszper Ad ri enn. Fel ké szí tő ta nár: Csörghe Ta -
más.

LABDARÚGÁS

Mind két kor osz tály ban (1994-95, 1996-97), amely ben
mű kö dik sport fog lal ko zás is ko lánk ban, egy mást érik a
ver se nyek. Feb ru ár ban Törökszentmiklóson vol tunk a
GÓLIÁT te rem lab da rú gó baj nok sá gon, ahol a ki seb bek
sze re pel tek ered mé nye seb ben (3. hely a hat csa pat kö -
zül), bár a na gyob bak az utol só mér kő zés utol só per cé -
ben ka pott gól lal el vesz tett mér kő zés nek (itt 2-1-re
kap tunk ki) kö szön he tő en „csúsz tak” vissza a ne gye dik
hely re a má so dik hely ről.

A vég ered mény:

1. Köl csey (Törökszentmiklós)

2. Pe tő fi (Törökszentmiklós)

3. Or czy (Fegy ver nek)

4. Mó ra (Fegy ver nek)

5. Tiszabő

6. Rákócziújfalu

 Majd Szol no kon ven dég sze re pel tünk a „Far san gi-ku -
pán”, ahol ugyan nem sok ba bér ter mett a szá munk ra, de
hasz nos do log volt a  ná lunk lé nye ge sen fel ké szül tebb
csa pa tok el len ját sza nunk. Besenyszögön a 11 éves csa -
pa tunk kal ve szünk részt egy há rom for du lós nagy pá lyás
baj nok sá gon, ahol az el ső for du lón va gyunk túl, s 50 szá -
za lé kos tel je sít ménnyel (1 győ ze lem, 1 dön tet len, 1 ve re -
ség) ál lunk a hat csa pa tos baj nok ság kö zép me ző nyé ben.
Foly ta tás itt Fegyverneken, ahol a két is ko la (Or czy, Mó -
ra) szer ve zé sé ben di ák olim pi ai se lej te zőt rendezünk.

-Csörghe Ta más-
-testnevelő ta nár-

Móra sport

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Vö rös -
ke resz tes cso port ja a ta va szi idő szak -
ban foly tat ja az internetes
el ső se gély nyúj tó ver seny fel ada ta i nak
meg ol dá sát. Na gyon sok is ko la ne ve -
zett be. Je len leg a 3. for du ló fel ada ta i val 
pró bá lunk meg bir kóz ni. Az el ső két for -
du ló pont szá ma alap ján a kö zép me -

zőny ben ál lunk.

Emel lett ké szü lünk a ka taszt ró fa vé del mi ver seny te rü le ti
for du ló já ra is, me lyet áp ri lis 13-án ren dez nek Szol no kon
a Ti sza li get ben.

Az al só ta go za tos vö rös ke resz te sek a tűz sze re pé vel,
hasz ná val és ve szé lye i vel fog lal koz nak.

-Tukarcs Istvánné-
-tanárelnök-

Ifjúsági Vöröskereszt
2007. már ci us 12-ére a Kenderesi Ál ta lá nos Is ko la tör té -
ne lem ver senyt hir de tett. Si ke rült egy jó kis csa pa tot
össze ál lí ta nunk. Na gyon so kat se gí tett Meszesánné
Zolcsák Éva, osz tály fő nö künk, s Var ga Gab ri el la ta nár nő. 
Volt né hány elő ze tes fel ada tunk, így nap hosszat búj tuk a
köny ve ket. Pla ká tot, ri por tot kel lett ké szí te nünk. A pla kát -
ké szí tés csa pat mun ka volt, a ri por tot Csi ga Il di kó és
Kocsmár Re ná ta ké szí tet te, Tichy-Rács Alex vál lal ta a ré -
gi ma gyar mon dá kat, az ün ne pe in ket Adamecz Ju dit,
Bagi Ró bert és Csík At ti la ta nul má nyoz ta. A nagy na pon
sze re tet tel fo gad tak ben nün ket Ken de re sen. Sok ér de -
kes fel ada tot kap tunk. Volt társ ke re ső, kép ke re ső, ze ne -
fel is me rés, stb. A ver seny vé gén egy be mu ta tót tar tot tak
a ré gi ma gya rok ról. Igaz, nem let tünk do bo gó sok, de sok
él ménnyel gaz da god tunk. Kö szön jük a kenderesiek
meghívását.

-Kocsmár Re ná ta-
-8/a osz tály -

Tör té ne lem ver seny Ken de re sen

A 2007-es év ben is épp úgy, mint az el múlt 7 év ben, meg -
ren de zés re ke rült a ter mé szet is me re ti Zádor és Ágo ta
ver seny Kar ca gon. A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ta nu -
lói re mek he lye zést ér tek el most is, ugyan úgy, mint az
el múlt 4 év ben. Is ko lán kat kép vi se lő di á kok egyi ke áll ha -
tott is mét az el ső hely re. Az idei ver seny győz te se Kiss
Nor bert 7/a. osz tá lyos ta nu ló. Ne ki kö szön het jük, hogy

is ko lánk már negyedjére áll ha tott a do bo gó leg te te jé re. A 
ne gye dik he lyen vég zett Var ga Ale xand ra 7/b. osz tá lyos
ta nu ló. A nyol ca dik he lyet szin tén egy 7/b. osz tá lyos lány, 
Var ga Krisz ti na sze rez te meg. A ver seny jó han gu lat ban
telt, kel le me sen érez tük ma gun kat. Jö vő re is ott a he -
lyünk Zakar Zoltánné ta nár nő vel! 

-Var ga Ale xand ra-
-7/b osz tály -

"Zádor és Ágo ta” ter mé szet is me re ti- és bi o ló gia ver seny
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Im már ha gyo mánnyá vált, hogy a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la al só ta go za ta ve tél ke dő vel em lé ke zik meg az
1848. már ci us 15-i ese mé -
nyek re. 

Han gu lat te rem tés nek ked -
ves vers össze ál lí tást hall -
gat hat tunk meg, me lyet a
má so di kos ta nu lók ad tak
elő, majd kez dőd he tett a
ver seny.

Ez al ka lom ból kü lön bö ző
kor cso por tú gye re kek ből ál -
ló csa pa tok mér ték össze
ere jü ket :  „A bá tor ka to nák -
nak a har cok ban nem csak
az eszük re, ha nem le le mé -
nyes sé gük re, ta lá lé kony sá -
guk ra és a sze ren csé jük re
is szük ség volt.”  Ezen a na -
pon ki pró bál tuk, hogy a
gye re kek mi lyen vi té zek len né nek. Min den fel adat ban

egy be tűt rej tet tünk el, hogy a vé gén ki jöj jön a so kak szá -
má ra a leg fon to sabb szó, a SZABADSÁG. Azért, hogy ez

si ke rül jön, vá rat kel lett el -
fog lal ni, sütit kel lett maj -
szol ni, ké pet ki rak ni, és
aka dály pá lyán meg sze rez -
ni a hi ány zó be tű ket. A ve -
tél ke dő leg vé gén ha tal mas, 
cu kor ral telt lu fik dur ran tak.
Más nap ün ne pi mű sor ke -
re té ben em lé kez tünk meg e 
je les nap ról iskolánkban.

Ez úton is kö szön jük a zsű ri, 
a má so dik év fo lya mos ta -
nu lók és osz tály fő nö ke ik,
Csil la né ni és Edit né ni
mun ká ját!

Jö vő re re mél jük, ha son ló -
kép pen jól érez zük majd
ma gun kat!

-Rédai No é mi-
-tanítónő- 

„ Bá tor Vi té zek” a Mó rá ban

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la eb ben a tan év ben is meg -
ren dez te ha gyo má nyos far san gi mu lat sá gát. Az al só ta -
go za tos bál feb ru ár 24-én volt a Mű ve lő dé si Ház ban.

A szü lők idén is öt le te sebb nél öt le te sebb jel me zek be búj -
tat ták cse me té i ket. A for ga tag ban ta lál koz hat tunk szép -
sé ges her ceg nők kel, mó kás bo hó cok kal, Mi ci mac kó val
és ba rá ta i val, de fel buk kant Pók em ber és Spon gya Bob is 
az „iker test vé ré vel”. 

A sze ren csé sek ér té kes tom bo la tár gyak kal tér het tek ha -
za, de min den részt ve vő nek tar to ga tott va la mi meg le pe -
tést ez a dél után. 

Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni a SZMK, va la mint
min den kol lé ga és se gí tő kész szü lő tá mo ga tó mun ká ját.

-Sze lei Zsu zsa-
-tanítónő-

Far sang a Mó rá ban

A Te le ki Blan ka Gim ná zi -
um és Köz gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la az idén
is meg hir det te a Né meth
Im re In for ma ti kai Em lék -
ver senyt. Az el ső két for -
du ló be adan dó mun ka
volt, mely nek ered mé nye -
ként négy gyer mek kép vi -
sel he ti is ko lán kat a
dön tő ben, ame lyet már ci -
us 30-án ren dez nek Me -
ző tú ron.

Szö veg szer kesz tés, 2. kor -
cso port: Ekker Ni ko lett 6.a

Gra fi ka, 2. kor cso port:
Gönc zi Ger gő 6.a, Ko vács
Zol tán 6.b, Nagy Lász ló 6.b.

Re mél jük, szép ered mé -
nyek kel té rünk ha za.

-Bár di Lász ló-
-tanár-

In for ma ti ka ver se nyen a Mó rá sok
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Új sport ág az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko lá ban. 
2006. ok tó be ré ben a 2-3.
osz tá lyos fi úk és lá nyok ré -
szé re meg hir det tük a szi -
vacs ké zi lab da szak kört.
Ez a fi a tal sport ág
2004-ben ke rült be mu ta -
tás ra Ma gyar or szá gon,
mint a ké zi lab da já ték
után pót lá sá nak el ső ál lo -
má sa. Ne vét on nan kap ta,
hogy tö mör szi vacs lab dá -

val játsszák, így már a nyolc éves gye re kek is hi bát la nul
el sa já tít hat ják a tech ni kai ele me ket. A já ték tér 20x10 mé -
ter és a csa pat lét szá ma 3+1 fő ből áll. A já ték idő 2x10
perc 2 perc szü net tel. A já ték sza bály ok a kor osz tály nak
meg fe le lő en iga zo dott a ké zi lab da já ték sza bá lyá hoz. Az
el múlt bő fél év ta pasz ta la tai alap ján el mond hat juk, hogy
igen nép sze rű nek bi zo nyult az al só ta go za to sak kö ré ben. 
He ti rend sze res ség gel ké szü lünk, ta nul juk az ala po kat.
Az el ső ko moly meg mé ret te té sünk elő re lát ha tó lag má jus
hó nap ban lesz meg ren dez ve Túrkevén a Pe tő fi ku pán.
Gó li át lab da rú gó te rem tor na
2007. feb ru ár já ban Törökszentmiklóson Gó li á to sa ink,
1996 és ké sőbb szü le tett fi úk té li tor nán vet tek részt. Öt

csa pat rész vé te lé vel kör mér kő zé ses rend szer ben az
elő ke lő har ma dik he lye zést sze rez tük meg. A kö vet ke ző
for du ló áp ri lis vé gén, má jus ele jén vár ha tó, ami már fü ves
pá lyán, sza bad té ren lesz. Ha son ló szép ered mény el éré -
sét tűz tük ki cé lul. A csa pat tag jai: Göblyös Krisz ti án, Er -
dé lyi Ben ce, Gúth Pé ter, Lip csei Vik tor, Nagy Dá vid, Nagy 
Krisz ti án, Sza bó Gyu la, Sipos And rás, Tú ró Ta más.
Lab da rú gó di ák olim pi ai se lej te ző
2007. már ci us 27-én Fegyverneken a Sport pá lyán ke rült
meg ren de zés re a III. kor cso por tos fiú lab da rú gó di ák olim -
pi ai se lej te ző. Négy csa pat rész vé te lé vel. Ken de res, Ken -
gyel, Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la és az Or czy An na
Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la.
A já ték me ne te kör mér kő zé ses le bo nyo lí tás sal tör tént
meg, ahol a kö vet ke ző ered mé nyek szü let tek: 
 1. Ken de res  9 pont
 2. Ken gyel 4 pont
 3. Or czy A.  Ált. Isk. 4 pont
 4. Mó ra F. Ált. Isk. 0 pont

A vissza vá gók ra még áp ri lis ele jén sor ke rül, ahol a tét a
me gyei elő dön tő be ju tás lesz. 
To váb bi sok szép si kert kí vá nunk.

-Be ne dek Zsolt, Var ga Pet ra-
-testnevelők-

Sporthírek az Orczyból

A JNSZ Me gyei Pe da gó gi ai In té zet Pe da gó gi ai He tek
ren dez vény so ro za tá ban mű hely fog lal ko zást szer ve zett a
kom pe ten cia ala pú ok ta tás el ter jesz té sé hez az Or czy An -
na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lá ban.

Be mu ta tó fog lal ko zást tar tott ma te ma ti ka kom pe ten cia te -
rü le ten Ko vács Irén az 1.a osz tály ban (ma te ma ti ka-lo gi -
ka) A mo dul, Mészárosné Sza bó Il di kó 2. b osz tály ban C
mo dul.

Kon zul tá ci ót ve ze tett Ri deg Istvánné men tor.

Köz sé günk és a kör nye ző te le pü lé sek 8 in téz mé nye 31
pe da gó gus sal kép vi sel tet te ma gát. Lát hat ták a di gi tá lis
táb la hasz ná la tát, új ta ní tá si mód sze re ket (ko ope ra tív
cso port mun kát), te vé keny ke dő és ak tív gye re ke ket.

Ugyan ilyen ered mé nyes ség gel szá mol ha tunk be az al só
ta go za ton meg tar tott nyílt órák ról:

A 2-4. év fo lya mon kö zel 70 szü lő ér dek lő dő meg je le nés -
sel vett részt gyer me ke tan órá ján.

Az 1. év fo lyam ba a nyílt órák áp ri lis ban ke rül nek meg tar -
tás ra, mi vel ezen osz tá lyok a nagy cso por tos óvó dá sok és 
szü le ik lá to ga tá sát fo gad ják előbb.

Re mél jük, hogy ven dé ge ink „nyílt sá gunk so rán” ked ve ző
be te kin tést kap tak az is ko lánk ban fo lyó mun kák ról.

-Len gyel Andrásné-
-Orczy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la

igaz ga tó he lyet te se-

Be mu ta tó órák, nyílt órák az Or czyban

FIGYELEM!

8. osz tályt vég zett 16 évet be töl tött
ta nul ni vá gyó fi a ta lok !

Is ko lánk az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 
és Szak is ko la 

dísz nö vény és zöld ség ter me lő 

(OKJ 31620701) sza kon 
2 éves is ko la rend sze rű szak kép zést in dít 
2007. szep tem ber 1-ei is ko la kez dés sel.

Je lent kez ni, ér dek lőd ni mun ka idő ben
az is ko la tit kár sá gán le het: 

Fegy ver nek, Dó zsa György út 2.

-Kindert Ferencné-
-Igazgatóhelyettes-
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Ha kö ze le dik a ta vasz, óvo dánk ban a Szü lői mun ka kö -
zös ség gel együtt iz ga lom mal, len dü let tel, tett re kés zség -
gel el in dul a szer ve ző mun ka, hogy min den si ke re sen
vég ződ jön.

Már hosszú évek óta rend sze re sen meg ren dez zük Ta -
vasz kö szön tő bá lun kat az Új te le pi Óvo da és Szü lői mun -
ka kö zös sé ge szer ve zé sé ben, a Hu nya di úti Ét te rem ben.

Öröm mel ta pasz tal tuk, hogy a törzs részt ve vők mel lett
egy re több új arc cal is meg is mer ked he tünk.

Ren dez vé nye in ken az esz té ti kus de ko rá ció, az íz lé ses
te rí tés és szín vo na las gyer mek mű sor is ha gyo mánnyá
vált, a fer ge te ges han gu lat tal együtt.

Idén már ci us 3-án is így volt ez. 

A nagy cso por to sok szín vo na las és bű bá jos mű sor ral
káp ráz tat ták el a ven dé ge ket, a kö zel gő nő nap al kal má -
ból pe dig kü lön le ge sen szép vi rág gal ked ves ked tek a
hölgy ven dé gek nek.

A va cso ra ízvilágát gaz da gí tot ta a ha gyo má nyos és új -
sze rű eg zo ti kus ízek öt vö zé se, mely min den ki nek na -
gyon íz lett.

A ze nét a már jól is mert ze nész szol gál tat ta, aki az egész
éj sza ka fo lya mán fá rad ha tat la nul éne kelt és bil len tyű zött.

A jó han gu lat a tom bo la hú zás alatt egy re fo ko zó dott, hi -
szen a szü lők és a szpon -
zo rok ál tal fel aján lott
nye re mény tár gyak egy -
től-egyig  gaz dá ra lel tek.

A be vé telt  óvo dánk esz -
köz tá rá nak bő ví té sé re,
kör nye ze tünk esz té ti ku -
sab bá té te lé re for dít juk.

Sze ret nénk meg kö szön ni
min den tá mo ga tó anya gi
hoz zá já ru lá sát, a tár gyi
fel aján lá so kat, azt a sok
mun kát, ami vel elő se gí tet -
ték a si ke res szer ve zést,
az est részt ve vő i nek pe -
dig, hogy rész vé tel ük kel
meg tisz tel ték ren dez vé -
nyün ket.

Bí zunk ab ban, hogy ez a ne mes ha gyo mány még so ká ig
fenn ma rad, az el kö vet ke zők ben is bíz ha tunk se gí tő kész -
sé gük ben.

„Egy nek min den ne héz,

Sok nak sem mi sem le he tet len”
-Krupa Lajosné-

-óvónő-

Hagyomány a hagyományban
Köpösdi Pat rik Ivó 3.b osz tá lyos ta nu ló Janikovszky Éva
Kos suth-dí jas író nő Ve lem min dig tör té nik va la mi cí mű
köny vé ből adott elő rész le te ket.

Is ko lánk ci te ra cso port jai el ma rad ha tat lan elő adói ren -
dez vé nyünk nek. Elő ször a 3-4. osz tá lyo sok ból ál ló kez dő 
cso port lé pett szín pad ra Lát tál-e már va la ha cí mű össze -
ál lí tá sá val. A Sár ga ri gók ci te ra együt tes 5. osz tá lyos ta -
nu lói Kis kece lá nyom cím mel nép dal csok rot ad tak elő.
Vé gül a 7. osz tá lyos ta nu lók Nyitnikék cso port ja ré vén I.
vi lág há bo rús ka to na da lo kat hall hat tunk.

Az is ko la dal cso port ja moh ácsi és len gyel nép da lo kat
szó lal ta tott meg, majd két ká nont adott elő. Ro ha nó vi lá -
gunk for ga ta gá ban a nép dalt ének lő gye re kek nagy el is -
me rést ér de mel nek.

Két 4.a osz tá lyos ta nu ló szin tén je les ke dett a szol no ki
Má tyás tu dó sai ver se nyen is. 

Kor pás Ad ri enn A sza bó és az óri ás cí mű me sét mond ta
el. Csécsei Fan ni pe dig Si mon Ist ván Mirza cí mű ked ves
ver sé vel gaz da gí tot ta mű so run kat.

Rentz Ta más 8.b osz tá lyos ta nu ló a Tö rök szent mik ló si
Ko dály Zol tán Ze ne is ko la te het sé ges nö ven dé ke.

Szergej Prokofjev In du ló ját hall hat tuk tő le zon go rán.

Az idén is be mu tat ko zott a Dalma Dance Klub
fegyverneki ta go za ta. A
Money tánc cso port 6-7.
osz tá lyos ta nu lói ez zel a
pro duk ci ó val a Pé csett
ren de zett tánc ver se nyen I. 
he lye zést ér tek el.

Büsz kék va gyunk szak is -
ko lánk 12.a osz tá lyos ven -
dég lá tó el adó sza kos
ta nít vá nya ink elő adá sá ra.
Bodó Re ná ta, Dor ka Ist -
ván, Gúth Lil la, Hornyák
Eri ka, Köpösdi Jó zsef,
Száz Krisz ti án, és Tö rök
La jos Kis fa ludy Kár oly:
Be te gek cí mű víg já té kát
mu tat ták be, ama tőr ként
pro fi mó don. Gra tu lá lunk

va la mennyi sze rep lő nek és fel ké szí tő nek lel ki is me re tes
mun ká já hoz. Kü lön kö szön jük a Mű ve lő dé si Ház dol go -
zó i nak, va la mint Bár di Lász ló ta nár úr nak és Kindert
Károlynénak  a mű sor szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá -
ban nyúj tott se gít sé gét.

-Szatlóczki Edit-
-Orczy An na Ál ta lá nos Is ko la

és Szak is ko la ta ná ra-

„Ta vasz 2007”
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• Feb ru ár 13-ig volt lá to gat -
ha tó Basticz Jó zsef port ré -
ki ál lí tá sa. Azon kí vül, hogy
so kan fel is mer ték is me rő -
se i ket a ké pe ken, a porték
egyéniséget be mu ta tó le -
he tő sé ge i vel is szem be sül -
het tünk.

• Áp ri lis 3-án nyi tott és 17-ig
lá to gat ha tó Re zes Er zsé -
bet Jég be / víz be zárt ter -
mé szet cí mű ki ál lí tá sa..

 Nyitvatartása: 
 Hét fő: 800-1600

 Kedd: 800-1200 és 16 00-1830

 Szer da: 800-1800 
 Csü tör tök: 800-1000 és 12 00-1800

 Pén tek: 1200-1700 
• Má jus 15-29 kö zött a fegyverneki asszo nyok go be -

lin je it te kint he tik meg a lá to ga tók.Má jus 8-ig vár juk
a név vel el lá tott, be ke re te zett mun ká kat.

• Jász-Nagykun-Szolnok me gyei Épí té szek Ka ma rá -
ja 2006-ban Blazsek Gyöngy vér pá lyá za tot hir de -
tett ál ta lá nos is ko lá sok nak, mely nek ju tal ma it
no vem ber ben ad ták át. Utó lag az zal tol dot ták meg
a dí ja zást, hogy a nyer te sek tár lat ve ze tés sel te kint -
he tik meg Szol no kon a Mun kácsy Mi hály mű ve i ből
össze ál lí tott ki ál lí tást. Az utaz ta tá suk ról a Pol gár -
mes te ri Hi va tal gon dos ko dik.

-Tű he gyi Ju li an na-

Ki ál lí tá sok a Mû ve lõ dé si
Ház ban

A Weöres Sán dor Or szá gos Gyermekszínjátzsó Ta lál ko -
zót idén 14. éve hir det te meg a Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai
Tár sa ság. Több, mint 10 éve Fegyverneken ta lál koz nak a
me gye if jú szín ját szói, hogy meg mu tat has sák tu dá su kat.
Eb ben az év ben már ci us 30-án gyűl tek össze a Mű ve lő -
dé si Ház ban.

Az is ko lá sok kor osz tá lyá nak meg fe le lő elő adá sok kö zül 3 
arany mi nő sí tést is ka pott. A to vább ju tó kat lap zár ta kor
még nem is mer het jük.

Fo gad ja nak né hány ké pet a ta lál ko zó ról.
-Tű he gyi Ju li an na-

Szín ját szók ta lál koz tak
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Idén négy na pos ün nep vé gé re esik má jus 1-je. A ha gyo -
má nyok hoz hí ven a Sport te le pen vár juk a sza bad ban
szó ra ko zás hí ve it.

Bí zunk ben ne, hogy a bel víz nem aka dá lyoz za meg a kö -
zös szó ra ko zást, mint az el múlt év ben.

-Tű he gyi Ju li an na-

Ma já lis

Rossz ér zés egy meg hí vót ké sőn meg kap ni, egy öröm te li 
hír ről ké sőn ér te sül ni. Emi att fon tos al kal ma kat, nagy ta -
lál ko zá so kat mu laszt ha tunk el. Kis hí ján ez tör tént az el ső 
Hús vé ton Jé zus ta nít vá nya i val is. Így ír er ről a Bib lia: 
„Az nap, ami kor bees te le dett, a hét el ső nap ján, ott ahol
össze gyűl tek a ta nít vá nyok, bár a zsi dók tól va ló fé le lem
mi att az aj tók zár va vol tak, el jött Jé zus, meg állt kö zé pen,
és így szólt hoz zá juk: Bé kes ség nék tek!”(Já nos öröm hí re 
20. rész 19. vers) 
Jé zus te me té se után a ta nít vá nyok fél tek. Mél tán szá mít -
hat tak rá, hogy a zsi dók ün ne pe után az őrök őket is ke -
res ni fog ják, és per be fog ják bűn pár to lás mi att. Ezért nem 
na gyon mu tat koz tak az ut cán, ha nem hol egyik nek, hol
má sik nak a szál lá sán gyűl tek össze. A hét el ső nap ja volt, 
és már es te le dett. Jé zus már haj nal ban fel tá ma dott. Már
le he tett vol na örül ni, ön fe led ten ka cag ni, de ők a zárt aj -
tók mö gött re meg tek. Le kés ték azt a szép nap palt! Nem
men tek ki a sír hoz ke res ni Jé zust. Nem tud ták, hogy a ve -
le va ló ta lál ko zást ke res ni kell!
Még be is zár kóz tak a bá na tuk kal. A be zárt aj tón be lül re -
kedt a gyász, a fé le lem, a sö tét ség. Pe dig a zárt aj tón kí -
vül már ott volt az üres sír, a fel tá ma dás öröm hí re! Nem
gon dol ták, hogy ma gát Jé zust zár ták ki. Úgy gon dol ták,
hogy a sa ját ér de kük ben zár kóz tak be. 
Sok szor így te szünk mi is. Be zár juk az éle tünk be a gon -
dot, a ro ha nást, a pa nasz ko dást, a min den nap ok ide ges -
sé gét. Be zár juk az éle tünk be a ten ni va ló in kat,
ame lyek nek so ha nem érünk a vé gé re. Azt hisszük, hogy
jól cse lek szünk, mi köz ben ki zár juk Jé zust az éle tünk ből,
az időnk ből, az ün ne pünk ből, a gyer me ke ink éle té ből, az
is ko lá ink ból… Pe dig ve le együtt a ren de zett hét köz na po -
kat, az örö möt és bé kes sé get is ki re keszt jük. Le kés sük a
bé két ho zó Jé zus sal va ló ta lál ko zást!
Nem is cso da, hogy Hús vét kor nap es tig csak fél ni és szo -
mor kod ni tud tak a ta nít vá nyok. Ám es te még is el ju tott
hoz zá juk a hír. A zárt aj tó kon át be lé pett Jé zus. Ő azt
akar ja, hogy ki nyíl ja nak az aj tók, hogy ne le gyen töb bé
bá nat, fé le lem. Mint ha azt mon da ná: Hagy já tok nyit va az
aj tót, hogy zak la tott, sö tét, ün nep te len vi lá go tok ba be lép -
jek! En ged jé tek, hogy ott le gyek az ün ne pe tek kö zép -
pont já ban és egy új élet le he tő sé gét hoz has sam el
nek tek.
Ne kés sük le ezen az ün ne pen a ta lál ko zást Ve le! A fel tá -
ma dás öröm hí ré vel le gyen tel jes a Hús vé tunk!

-Lomentné Szopkó Tün de-
-re for má tus lel kész-

Nyiss ajtót!

Már ci us 8-án a fegyverneki Or vo si ren de lő ben 77-en jöt -
tek el vért ad ni. Saj nos, kö zü lük 7-en nem se gít het tek
má so kon, mert olyan be teg sé gük re de rült fény, ami mi att
ez nem le het sé ges.

Az vi szont öröm te li, hogy a rej tő ző be teg sé ge ket le lep lez -
ték, meg kez dőd het a gyó gyí tás.

Két új vér adó is je lent ke zett.

Kü lön meg kö szö nik a vér adó szer ve zők az idő sek klub -
tag ja i nak azo kat a kis aján dé ko kat, ame lyek kel a női vér -
adó kat kü lön kö szön töt ték.

-Tűhegyi Ju li an na-

Vér adás a Nõ na pon

Áp ri lis 21-én Mart fűn te kint he tik meg az Annaházi Tánc -
cso port, a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar és a Hétszínvirág Ci te -
ra ze ne kar mű so rát. A Jász kun Vi lág Mű vé sze ti Szem le
me gyei dön tő jé be ju tot tak ezek a cso por tok.

Gra tu lá lunk!
-Tű he gyi Ju li an na-

Mart fûn sze re pel nek

Nem ze ti ün ne pünk al kal má ból ün ne pi is ten tisz te le tet tar -
tot tunk már ci us 18-án, va sár nap dél után a re for má tus
temp lom ban. A rö vid ige hir de tést kö ve tő en öröm mel kö -
szönt het tük gyü le ke ze tünk ben Dinnyés Jó zsef ének mon -
dó, dal tu laj do nos elő adó mű vészt. 

Dinnyés Jó zsef ün ne pi mű so rá nak cí me: „Már ci us
Öröködike”, mely már cí mé ben is ki fe je zés re jut tat ja,
hogy 1848. már ci us 15-e nem ze tünk szá má ra örök ün -
nep. A kö zel egy órás mű sor ban az al ka lom hoz szo ro san
kö tő dő re for má tus éne kes köny vi zsol tá ro kat és mai ma -
gyar köl tők meg ze né sí tett ver se it éne kel te az ün nep lő
gyü le ke zet szá má ra. 

Ün ne pi mű so rát szí ne sí tet te az egyes éne kek hez fű zött
ma gya rá zat, il let ve he lyen ként egy-egy ér de kes tör té net
is.

Ez úton is sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni ne ki, hogy
Fegy ver nek köz ség ün ne pi prog ram ja i hoz ér té kes szol -
gá la tá val kap cso ló dott, és hogy mind azo kat, akik hall hat -
tuk, lel ki leg gaz da gí tott. És sze ret nénk meg kö szön ni
azok nak a se gít sé gét is, akik részt vet tek az ün ne pi al ka -
lom meg ren de zé sé ben, és akik se gí tet tek a szó ró la po kat 
és a pla ká to kat szét osz ta ni ill. el he lyez ni.

-Loment Pé ter-
-re for má tus lel kész-

Köszönjük, hogy eljött
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A 6/2007 (I. 24.) FVM ren de let mó do sí tot ta a már több -
ször mó do sí tott 150 /2004. (X. 12.) FVM alap ren de let,
amely a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí -
ro zá sá ban meg va ló su ló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si
tá mo ga tá sok igény be vé tel ének rész le tes sza bá lya i ról
szól.

A vál to zá sok a kö vet ke zők:

1.  A nö vény vé dő-szer hasz ná lat tal kap cso lat ban: Az
egyes ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél prog ra mok ban
sze rep lő ha tó anyag ok en ge dé lye zett csá vá zó szer ként
va ló szak sze rű fel hasz ná lá sa az igen ala csony te rü le ti
dó zi sok mi att egyik cél prog ram ese té ben sem esik kor lá -
to zás alá.

2.  A tá mo ga tá si idő szak alatt a föld te rü let el he lyez ke dé se 
nem vál toz hat.

3. A kö te le zett ség át adás sal kap cso lat ban: 
• Át ru ház ni csak azt a tá mo ga tott lét szá mú ál lat ál lo -

mányt, il let ve tá mo ga tott te rü le tet le het, amely meg fe lel 
a cél prog ram mi ni má lis jo go sult sá gi fel té te le ként elő írt
mi ni má lis fel té te lek nek. Egy adott te rü let, il let ve ál lat ál -
lo mány a tá mo ga tá si idő szak ban - a vis maior ese tek
ki vé te lé vel - leg fel jebb egy szer ru ház ha tó át. 

• A kö te le zett ség át adás ra vo nat ko zó ké rel met egy ere -
de ti pél dány ban az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon, pos tai úton vagy sze mé lye sen, a
ké rel me ző szék he lye vagy lak he lye sze rin ti il le té kes
me gyei MVH ki ren delt sé gé re a gaz dál ko dá si év el ső
nap tá ri évé nek utol só nap já ig le het be nyúj ta ni. A
2006/2007. gaz dál ko dá si év re vo nat ko zó ké rel mek be -
nyúj tá si ha tár ide je 2007. feb ru ár 15.

A kö te le zett ség át adás so rán az aláb bi elő írá sok ra min -
den kép pen fi gye lem mel kell len ni:
• a kö te le zett ség át ru há zás a tá mo ga tá si idő szak 5 éve

alatt csak 1 al ka lom mal tör tén het meg,
• kö te le zett ség át vál la lás ese tén fi gye lem mel kell len ni a

te her men tes ség re (volt e már szank ci o nál va a tá mo ga -
tá si jog alap va la mi ok nál fog va, - könnyen elő for dul hat,
hogy az át ve vő nek kell vissza fi zet nie az áta dó hi bá ja
mi at ti pénz ügyi szank ci ót!

• osz tat lan kö zös tu laj don ban lé vő te rü let tel nem le het az 
AKG prog ram ban részt ven ni (mi vel ki mé rés so rán el -
kép zel he tő, hogy nem azt a te rü le tet kap ja az ügy fél
ame lyet a pá lyá za tá ban meg je lölt) – azon ban a be vitt
te rü let át ad ha tó a má sik gaz dál ko dó nak, vagy a te rü le -
tet ki kell von ni az AKG prog ram ból,

4. A ki fi ze té si ké rel mek kel kap cso la to san: A ki fi ze té si ké -
rel met egy pél dány ban, az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi Ori -

en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé ből fi nan -
szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás sal együtt az
MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon, a ké rel -
me ző szék he lye, il let ve lak he lye sze rint il le té kes MVH
me gyei ki ren delt ség hez pos tai úton le het be nyúj ta ni a
2006/2007. gaz dál ko dá si év től kez dő dő en éven te áp ri lis
1. és má jus 15. között.

A má so dik gaz dál ko dá si év után is mét adód tak olyan jel -
lem ző prob lé mák, ame lyek re fel sze ret ném hív ni a gaz -
dál ko dók fi gyel mét!
• Ja va solt a pon tat la nul igé nyelt te rü le tek re vo nat ko zó

rész le ges vissza vo nás (R1007 nyom tat vány), te rü let -
pon to sí tás – ez eset ben te rü let nö ve lés re nincs le he tő -
ség –az el len őr zés so rán fel tárt te rü let el té rést az MVH
szank ci ó val sújt ja, míg pon to sí tás nem jár szank ci ó val,
csak a vissza vont te rü let re ju tó tá mo ga tás fi ze ten dő
vissza.

• A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val kap cso la tos in for má ció az,
hogy az MVH jo gi szak ér tői úgy ér tel me zik az EU vég -
re haj tá si ren de le tét, hogy a 60 na pon be lü li ki fi ze té si
ha tár idő nem a ké re lem be adá si ha tár ide jé től, ha nem a 
ha tá ro zat ho za tal tól szá mí tan dó.

• Fü ves élő hely ke ze lé se cél prog ram ese té ben meg fe le -
lő szá mú szá mos ál lat meg lét ét ír ja elő a jog sza bály.
En nek el len őr zé se az ENAR rend szer ből tör té nik,
még pe dig a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idő -
pont já ra vissza me nő leg. An nak a gaz dál ko dó nak kell
ren del kez nie a cél prog ram ban elő írt ál lat lét szám mal,
aki az adott cél prog ram ban sze re pel, csak az ő te nyé -
sze té ben nyil ván tar tott ál la to kat je len thet te be a tá mo -
ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor. Elő for dult olyan eset,
hogy nem a sa ját ENAR te nyé sze té ben meg lé vő egye -
dek sze re pel tek a tá mo ga tás ban, ha nem va la mely csa -
lád ta gé, ami a leg sú lyo sabb eset ben a gaz dál ko dó
ki zá rá sát ered mé nyez he ti a tá mo ga tás ból. 

• A hely szí ni el len őr zés so rán ta lált el té rés ese tén, (pl.:
te rü le ti el té rés, nem a be je len tett kul tú ra ta lál ha tó, nem
meg fe le lő en mű velt te rü le tek, stb.) a szán dé kos sza -
bály ta lan ság ese tén 2 év re ki zár hat ják a gaz dál ko dót a
tá mo ga tás igény lés (adott jog cím) le he tő sé gé ből. 

• AKG prog ram ese tén az alap jo go sult sá go kat tel je sí te ni 
kell! Ezek pél dá ul: me ző gaz da sá gi ár be vé tel lel kell
ren del kez ni min den év ben a prog ram          idő tar ta ma
alatt, táp anyag-gaz dál ko dá si ter vet gaz dál ko dá si
éven ként kell ké szí te ni, a gaz dál ko dá si nap lót nap ra
ké szen kell ve zet ni.  

• A Gaz dál ko dá si Nap lót vissza me nő le ge sen is kér ni
fog ja az el len őr ző szerv.

-Mol nár Er zsé bet-
-NVT ta nács adó-

Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si ak tu a li tá sok

Az ag rár- kör nye zet gaz dál ko dá si pá lyá zat nyer te sei már
az el múlt évek ben ta lál koz hat tak az zal az elő írás sal, mi -
sze rint a részt ve vők nek ren del kez ni ük kell min den év ben
a ta laj vizs gá la tok ra ala po zott táp anyag-gaz dál ko dá si
terv vel.

Az NVT Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si pá lyá zat nyer te sei
szá má ra a több ször mó do sí tott 150/2004. (X. 12.) FVM
ren de let, kö te le ző fel adat ként szab ja meg a ta laj vizs gá la -
tok ra ala po zott táp anyag-gaz dál ko dá si terv el ké szí té sét,
mely nek hi á nya ko moly szank ci ó kat von hat ma ga után. 

A MTA Ta laj ta ni és Ag ro ké mi ai Ku ta tó In té ze te (MTA
TAKI) és az MTA Me ző gaz da sá gi Ku ta tó in té ze te (MTA

MGKI) szak em be rei ki fej lesz tet tek egy, a
Föld mű ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um ál tal
aján lott szán tó föl di nö vé nyek szá má ra új, költ ség-és kör -
nye zet kí mé lő trá gyá zá si szak ta nács adá si rend szert, va -
la mint el ké szült a gyü möl csö sök ben hasz nál ha tó ter vet
ké szí tő szoft ver is. 

Ka ma ránk ren del ke zik olyan szá mí tó gé pes táp -
anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí tő prog ram mal, amely a ta -
laj vizs gá la ti ered mé nyek, és egyéb mó do sí tó ada tok
fi gye lem be vé te lé vel ké szít par cel lák ra le bon tott ter vet.

Az MTA TAKI 40 év ku ta tá si ta pasz ta la ta i ra ala poz va ké -
szí tet te ezt a prog ra mot, amely ben az or szág va la mennyi

Tápanyag-gazdálkodási terv
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ta laj tí pu sán vizs gál ták a kü lön bö ző mű trá gya dó zi sok ha -
tá sát a nö vé nyek ter més ered mé nye i re.   Az el ké szült
prog ram meg fe lel az AKG va la mennyi in téz ke dé si táp -
anyag után pót lá si elő írá sá nak. 

A terv mi nél tö ké le te sebb el ké szí té sé hez szük ség van a
ta laj la bo rok ál tal ki adott vizs gá la ti ered mé nyek re, va la -
mint a ter ve zett ter més, a szer ves-és híg trá gyá zás ada ta -
i ra, az elő ve te mény, il let ve mel lék ter mék ének sor sá ra,
va la mint bár mi lyen ta laj ja ví tás, ke ze lés (cin ke zés, me -
sze zés, stb.) ada ta i ra. Min den adat ra, amely re szük ség
le het a ta laj vizs gá la ti ered mé nyen kí vül, a meg ren de lő
mel lék le té ben sze re pel. 

A szoft ver rö vid is mer te tő je:

A Szak ta nács adá si Rend szer a mér leg-mód szer re ala -
pul. A szoft ver ben al kal ma zott össze füg gé se ket az el múlt
év ti ze dek táp anyag-vissza pót lá si kí sér le te i nek tu do má -
nyos ered mé nye i nek adap tá lá sá val al kot ták meg. Az
ada tok be vi te le után a prog ram meg ál la pít ja az adott ta laj
táp ele mek re, mezo- és mik ro ele mek re vo nat ko zó el lá tott -
sá gát, amely alap ján, a be ál lí tott ter més szint és a mó do -
sí tó té nye zők fi gye lem be vé te lé vel az előbb em lí tett
ele mek re négy trá gyá zá si szin ten ad szak ta ná csot. 

Az el ső két szint cél ja a ma xi má lis gaz da sá gos ter més -
szint biz to sí tá sa, kö ze pes ta laj PK el lá tott ság el éré se, il -
let ve fenn tar tá sa út ján, míg a má sik két szint mér sé kel ten
in ten zív műt rá gyá zás sal a ma xi má lis ter més el éré sét cé -
loz za meg. 

A szoft ver je len leg szán tó föl di nö vé nyek re, szán tó föl di
zöld ség nö vé nyek re és sző lő, gyü mölcs ül tet vé nyek re ké -
pes szak ta ná csot ad ni. Al kal mas to váb bá az adott gaz da -
ság kor lát lan szá mú táb lá ja ada ta i nak ke ze lé sé re: a
szak ta nács ok táb lán kén ti rész le te zé sé re, üze mi össze sí -
tő ké szí té sé re, és az el ké szí tett szak ta nács ok el men té sé -
re il let ve ki nyom ta tá sá ra.

A táp anyag-gaz dál ko dá si terv szá mí tó gé pes prog ram mal 
(ProPlanta szoft ver) va ló ké szí té sét a
Jász-Nagykun-Szolnok me gyei Ag rár ka ma ra NVT ta -
nács adó i nál meg ren del he tik a ter me lők Az el ké szült terv -
ben fog lal tak be tar tá sa, a tu da tos táp anyag-gaz dál ko dás
ja vít hat ja gaz dál ko dás ered mé nyes sé gét, to váb bá az ál -
ta la el ér he tő költ ség csök ke nés is je len tős be fo lyást gya -
ko rol hat a gaz dál ko dás jö ve del me ző sé gé re.

-Mol nár Er zsé bet-
-NVT ta nács adó-

Tápanyag-gazdálkodási terv

Ha tár idők:   
• Szank ció men tes be nyúj tás: 2007. 05. 15.
• Be nyúj tás szank ci ó val: 2007. 05. 16-06. 11.

2007. 06. 11-től be nyúj tott ké rel mek el uta sí tás ra ke rül -
nek!

2007-ben egyi de jű leg nyújt ha tó be a 2007. évi SAPS, és
Top-up tá mo ga tás, a 2007. évi Ked ve zőt len adott sá gú te -
rü le tek tá mo ga tá sa, és az Ag rár kör nye zet-gaz dál ko dás
ki fi ze té si ké rel me.

A tá mo ga tást igény lő, elő re nyom ta tott és bi an kó nyom -
tat ványt a fa lu gaz dász tól kap hat ja meg.

Le adás a fa lu gaz dász nál, vagy pos tai úton az
MVH-hoz le het.

A fő la pon sze re pel nek a sze mé lyes ada tok, a te rü let -
össze sí té sek,a nyi lat ko za tok, me lye ket el kell ol vas ni és
be kell tar ta ni! A be tét la pon van nak a tá mo ga tan dó és a
nem tá mo ga tan dó te rü le tek ada tai.

A nyom tat vány fő lap ját és be tét lap ját is alá kell ír ni!
A ki töl té si út mu ta tót ki töl tés előtt fel tét le nül ol vas sa
el!

Te rü let ala pú tá mo ga tás:
• Az összes tá mo ga tan dó te rü let meg kell le gyen 1 ha!
• Egye dül ál ló par cel la meg kell le gyen 0,3 ha!
• Más par cel lá hoz köz vet le nül csat la ko zó par cel la mi ni -

mum 0,01 ha kell le gyen!

Ked ve zőt len adott sá gú te rü le tek tá mo ga tá sa ( KAT)
• 2007-től éven ként igé nyel he tő tá mo ga tás!
• Nem kell be tar ta ni a He lyes gaz dál ko dá si gya kor lat

sza bá lya it, nem kell gaz dál ko dá si nap lót ve zet ni!
• Az el ső igény lés évé től kezd ve 5 évig mű ve lés ben kell

tar ta ni a te rü le tet (de nem fel tét le nül KAT nö vé nyek kel)
• Nem KAT tá mo gat ha tó nö vé nyek: őszi és ta va szi bú za, 

rizs, nap ra for gó, ku ko ri ca, cu kor ré pa, bur go nya, zöld -
ség fé lék és ipa ri nö vé nyek.

Ag rár kör nye zet-gaz dál ko dá si tá mo ga tás (AKG) ki fi ze té si
ké re lem
• Csak a tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zők igé nyel he -

tik
• A tá mo ga tás fel tét ele it is me rik, azt be tart ják. A vál to zá -

so kat kö ve tik.
• Csak a ha tá ro zat ban el fo ga dott te rü let re igé nyel he tő

ki fi ze té si ké re lem, ki sebb te rü let re elő ször mó do sí tó la -
pot kell be ad ni, kü lön ben szank ci ó val sújt ják a ter me -
lőt!

A nyom tat vá nyok le el len őr zé sé ben, ki töl té sé ben a fa lu -
gaz dász és a ka ma rai ta nács adó is se gít a ki írt ügy fél fo -
ga dá si idő pont ok ban, azon ban a nagy szá mú
ké re lem cso mag mi att kér nénk min den gaz dál ko dót bi zo -
nyos mér vű önál ló ság ra a ki töl tés sel kap cso lat ban!

-Mol nár Er zsé bet-
-NVT ta nács adó-

Te rü let ala pú tá mo ga tá sok igény lé se 2007.

Vál to zott a fa lu gaz dász sze mé lye és ügy fél fo ga dá si
rend je.

Az új fa lu gaz dász Zsí ros Ti bor ked di na po kon 9-12 órá ig 
tart ügy fél fo ga dást Fegyverneken a Pol gár mes te ri Hi va -
tal ud va ri épü le té ben

Te le fon: 56/556-028

Ezen kí vül az Ag rár ka ma ra ré szé ről Mol nár Er zsé bet
szer dai na po kon 9-13 órá ig fo gad ja  az ügy fe le ket.

-Szerkesztőség-

Falugazdász
Fegy ver nek

Szántó-Kovács Já nos
út 3/a sz. alat ti

ház el adó.
Ér dek lőd ni:

06-30/934-0008
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Elő ző lap szá munk ban megjellent cik kün ket az zal fe jez tük 
be, hogy lab da rú gó csa pa tunk Ti sza fü re den sze re pel
majd a Me gyei Te rem lab da rú gó baj nok ság dön tő jén. Nos
a dön tőn túl van nak a csa pa tok. 

Két né gyes cso port ba so rol ták az együt te se ket. Fegy ver -
nek az erő seb bik B cso port ba ka pott he lyet a ha zai Ti sza -
fü red, a Kun he gyes ESE, és a me gye II. osz tály egyik
leg erő sebb csa pa ta a Pusz ta mo nos tor mellett. Az el ső ta -
lál ko zón si ke rült kétvállra fek tet ni a Pusz ta mo nos tort,
majd a KESE kö vet ke zett. Itt is győ zött a Náhóczki ve zé -
nyel te Fegyi. A cso port dön tő a Ku pa dön tő jé vé nőt te ki
ma gát, hi szen aki ott győz te sen hagy ja el a pá lyát az min -
den bi zonnyal a dön tőt is meg fog ja nyer ni vé le ked tek a
szak em be rek. Saj nos az össze csa pás Ti sza fü re di győ -
zel met ho zott. Er re a mér kő zés re bi zo nyá ra so ká ig em lé -
kez ni fog nak a szur ko lók, hi szen a vég le te kig iz ga lom ban
tar tot ták őket a já té ko sok. Mi vel a cso port 2. he lyén vég -
zett a Fegyi, így a bronz érem ért mér kőz he tett a Ken de res
gár dá já val, akit re mek já ték kal, gó lok kal vert meg. A dön -

tő ben a Ti sza fü red öröm fo cit be mu tat va ver te a
Jászladány csa pa tát. A tor na gólkirálya Fa ra gó Zsolt lett.

A baj no ki évad már nem kez dő dött ennyi re si ke re sen. Há -
rom ta lál ko zón sem si ke rült pontot sze rez nünk. Előbb
Kunmadarasaon, majd ha zai pá lyán Abádsazlók el len vé -
gül Jászladányban ka pi tu lált csa pa tunk. Az if jú sá gi gár -
dánk ez út tal pél dát vett a fel nőt tek ről, bár ne vett vol na.
Ifistáink is há rom szor szen ved tek ve re sé get. Az új ság
nyom dá ba ke rü lé se kor hat pon tos mér kő zé sen lé pünk pá -
lyá ra Jánoshida el len, mely re mél he tő leg már si ker rel zá -
rul. Amennyi ben nem tu dunk nyer ni, ve szé lyes ta va szi
sze zon elé néz csa pa tunk. A hét vé gén már kez de tét ve szi 
az U-13 és ser dü lő baj nok ság is, míg a leg ki seb bek há -
rom szor sze re pel nek majd Szajolban kis kör ze ti tor nán.

Vé ge ze tül egy szo mo rú tény ről sze ret nék be szá mol ni ol -
va só ink nak. Míg lab da rú gó ink nem egy szer sa ját ke zű leg
pró bál ják szé pít get ni a sport pá lyát, ad dig má sok több ször 
is krossz pá lyá nak né zik a játékteret és au tó juk kal ver -
seny zés re hasz nál ják azt. Kér jük vi gyáz zunk ér té ke ink re. 

-Faragó Zsolt-

Rosszul kezdõdött a tavaszi idény

Ami kor Nagy Lász ló és Gazsó Ist ván gyer me ke ik nek sa -
ját kezűleg meg épí tet ték el ső quadjaikat, me lyek 50
cm3-es Babetta blok kal mű köd tek, ta lán még ma guk sem
gon dol ták, hogy en nek az őrü let nek foly ta tá sa lesz.

A kis jár gá nyok el ké szü lé sét kö ve tő en azon vet ték ész re
ma gu kat, hogy a gye re kek nek épí tett jár gá nyo kon ők ma -
guk kétkerekeznek. Ek kor jött Ist ván öt le te, hogy mi len -
ne, ha ma guk nak 250-es MZ blok kok ból épí te né nek
va do na túj quadokat. Nem is kel let so ká ig rág ni ba rát ja fü -
lét, hi szen a két jóbarát gon do la tai min dig is a nagy
quadok kö rül mo zog tak. Hó na pok el tel té vel az öt let va ló -
ság gá nőt te ki ma gát, nem egy át dol go zott éj sza ká ba
tellet hogy a házicsodák ilye nek let tek. A hoz zá ér tő sze -
mek több ér de kes sé get is fel fe dez het nek a jár gá nyo kon.
Az el ső te lesz kó pok Hon da Shova míg a hát só Ya ma ha
gáz te lesz kó pok. A vá zat és a hát só len gő vil lát az ere de ti
MZ váz ból ala kí tot ták ki gaz dá ik. Az elő re hú zó dó vá zat és 

a dup la len gő kart a Ya ma -
ha Raptor min tá já ra gyár -
tot ták. A To yo ta Yaris
in dex és hely zet jel ző jé vel
ol dot ták meg az el ső vi lá gí -
tást, mely ér de kes kül ső vel 
ru ház ta fel az amúgy is
szem re va ló gé pet.

De nem csak a lát szat ra fi -
gyel tek ter ve ző ik, min den

egyes da rab ján lát szik a
pon tos meg mun ká lás és
elő re lá tás. A nem lát szó dó
al kat ré sze ket min den hol le -
könnyí tett alu mí ni um le me -
zek bo rí ta nak. A legér-
dekesebbek szá mom ra a
mű anyag ta ka ró ele mek,
me lye ket Ford lök há rí tó ból
ál mod tak meg és ké szí tet -
tek el. Gaz dá ik még a
quadjaik tá ro lá sá ra is gon -
dol tak, en nek tük ré ben ke -
rült a hát só ülés nyúl vány
mö gé sze relt ke ret re két kis ke rék. Ezek re támasztva
hely ta ka ré ko sabb tá ro lás ér he tő el.

A gé pek stra pa bí rá sa össze mér he tő bár mely gyá ri mo -
del lé vel. Gaz dá ik már ki pró bál ták hosszú egye nes tá von
épp úgy, mint hegy me net ben is, ugyan ak kor kétkeréken is 
meg áll ják a he lyü ket.

Bár mer re is jár nak az or szág ban, ke le ti házicsodáik szin -
te vonzzák az ér dek lő dő sze me ket. Ki ál lí tá so kon,
motorostalálkozókon nem egy szer nyúl tak már zse bük be
a gyűj tők, hogy meg sze rez zék eze ket a nem min den na pi
jár gá nyo kat, de tu laj do no sa ik sze rint ezek meg fi zet he tet -
le nek, hi szen ezek azért épül tek, hogy ugyan olyan örö -
met okoz za nak mint két ke re kű elő de ik.

Nagy Lász ló quadjával már -
ci us ban Kun he gye sen 2. he -
lye zést ért el egy
mo tor szép ség ver se nyen. 

A gé pek épí té sé hez ter mé -
sze te sen több szakértő kéz
is se gít sé get nyúj tott: Bozsó
Fe renc esz ter gá lyos, Ta tár
Lász ló ve te rán mo tor gyűj tő,
Far kas Ist ván la ka tos és
Cson tos Gá bor au tó fé nye -
ző nek  ez úton mon da nak
kö szö ne tet.

-Faragó Zsolt-

MZ quadok házilag

HORVÁTH BÉLA szak ok ta tó (ATI)
fo lya ma to san szer vez 

sze mély gép ko csi, 
mo tor ve ze tõ

 tan fo lya mot FEGYVERNEKEN.
LEGKÖZELEBB in dul: 2007. má jus 08.

17 óra kor az Or czy A. Ál ta lá nos
Is ko la és Szak is ko lá ban
(volt tûz ol tó-szer tár).

C; C+E; ADR; TIR – ka te gó ri ák ban 
is vár juk az ér dek lõ dést.

TÖBBSZÖRI RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETÕSÉG!

JELENTKEZHET: HORVÁTH BÉLA 
06-30-273-3507

FEGYVERNEK, HÁRSFA ÚT 17.
06-30-607-2652
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A Fegyverneki Hor gász Egye sü let 2007. már ci us 11-én  9
óra kor kül dött köz gyű lést tar tott, me lyen résztvett Huber
Fe renc pol gár mes ter is. A ve ze tő ség be szá molt a vég zett
mun ká ról, az éves prog ra mok ról, a hor gász ver se nyek ről
és a te le pí té sek ről. Majd a zár szám adás el fo ga dá sá ra ke -
rült sor. Ez után a Fel ügye lő Bi zott ság el nö ke, Valastyán
Sán dor be szá molt a bi zott ság el len őr ző mun ká já ról és ér -
té kel te az egye sü let gaz dál ko dá sát. Majd a kül dött köz -
gyű lés el fo gad ta a 2007. évi költ ség ve tést. Ez után
vá lasz tá sok ra ke rült sor, mi vel a Fe gyel mi Bi zott ság el nö -
ke el ha lá lo zott és a Fel ügye lő Bi zott ság egy tag ja le mon -
dott tiszt sé gé ről. A Fe gyel mi Bi zott ság új el nö ke Kor pás
Sán dor, he lyet te új tag ja La dá nyi Jó zsef lett. A Fel ügye lő
Bi zott ság ba Né meth Ist vánt vá lasz tot ta meg a kül dött köz -
gyű lés.

Így az egye sü let ve ze tő sé ge a kö vet ke ző kép pen ala kult:

El nök:Tukarcs Istvánné

Tit kár:Pfeiffer Vil mos

Ügy in té ző:Tukarcs Ist ván

Ve ze tő sé gi ta gok:Nagy Jó zsef, Sza bó György

Fel ügye lő Bi zott ság el nö ke: Valastyán Sán dor                                 
tag jai: Czakó Fe renc, Né meth Ist ván

Fe gyel mi Bi zott ság el nö ke: Kor pás Sán dor                               
tag jai:    Csécsei Kál mán, La dá nyi Jó zsef

A vá lasz tá sok után a 2007. évi vál to zá so kat be szél tük
meg. A kül dött köz gyű lés vé gén Huber Fe renc pol gár mes -
ter és az elnökasszony vá la szolt a fel me rült prob lé mák ra.

Tá jé koz ta tom az ér dek lő dő ket, hogy a vizs gáz ta tás és a
hor gász en ge dé lyek áru sí tá sa a meg szo kott idő ben, szer -
dán és pén te ken tör té nik a hor gász iro dá ban 17 órá tól.
Ilyen jel le gű prob lé má val ke res sék Tukarcs Ist ván ügy in -
té zőt. 

Hor gá sza ink örö mé re el kez dőd tek a hal te le pí té sek. Mi re
ezt a cik ket ol vas sák, a Fegyverneki Holt ágon és az
egyéb vi ze ken is el vé gez ték a ha lá sza ti hasz no sí tók a ho -
rog ra érett pon tyok te le pí té sét.

A ta va szi hor gász ver se nyün ket tag ja ink ré szé re áp ri lis
utol só hét vé gé jén ren dez zük elő re lát ha tó lag a
Fegyverneki 2-es holt ágon, mely re min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk. A ver seny rész le te i ről le vél ben fog juk
ér te sí te ni hor gá sza in kat.

Min den hor gász tár sam nak jó fo gást kí vá nok.

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

A IV. Or szá gos Di ák-Gu -
lyás fesz ti vál má jus 19-én
lesz a Sport te le pen. Min -
den di á kot és fel nőt tet
sze re tet tel vár nak a ren -
de zők.

-Tűhegyi Ju li an na-

Gu lyás fesz ti vál

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: 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.

Tá jé koz tat juk a hor gá szo -
kat hogy az Al só ré ti Holt-Ti -
sza hal te le pí té se 2007.
már ci us 29-én (csü tör tök)
si ke re sen meg tör tént. A
fen ti na pon 2044 kg há rom -
nya ras ponty ke rült a víz te -
rü let négy tó egy sé gé be. A
ki he lye zett ha lak 1,5 – 2 kg
sú lyú ak vol tak. Öröm mel
vet tük tu do má sul, hogy - a
hor gász egye sü le tek kép vi -
se lői mel lett -  sok hor gász
je len lé té vel és meg tisz tel te

te le pí tést. 

Szin tén öröm te li do log, hogy a ha lá sza ti őrök sem hor gá -
sza ti ti la lom, sem pe dig a te le pí tés óta el telt na pok ban
nem ész lel tek sem mi fé le sza bály ta lan sá got víz te rü le ten.

-Fegyverneki Víz mű-

Haltelepítés
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