
Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és
Si ke rek ben Gaz dag,

Bol dog Új Esz ten dõt Kí vá nunk
Min den Ked ves Ol va sónk nak!

                    Fegyverneki                     Hírmondó  
Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 6. szám    2007. december 19.

A Dalma Dance 1998-ban in dult Törökszentmiklóson
Gyõrfi Dalma ve ze té sé vel, az óta 25 te le pü lé sen kö zel
1000 ta nu ló val mû kö dik a tánc is ko la. 

A fegyverneki ta go zat 2004-ben nyi tot ta meg ka pu it a

tán col ni vá gyó lá nyok és fi úk szá má ra. Dalma há rom kor -
cso port ban is mer tet te meg a te le pü lés lá nya it a moz gás
szép sé ge i vel, a nonverbális kom mu ni ká ció (test be széd)
ér té ke i vel.  Óvo dás kor tól kö zép is ko lás ko rig ne ve li a te -
le pü lés lá nya it a moz gás kul tú rá ra. Ma gas ní vó jú meg mé -
ret te tés ben vet tek részt a lá nyok, ami kor el in dul tak a
kü lön bö zõ ver se nye ken. 

foly ta tás a 12. ol da lon

Fer ge te ges si kert arat tak a
fegyverneki lá nyok

„Te ked ves ud var, meg hitt ré gi ter mek,
Te öt ven éves drá ga is ko la,

Ma min den ré gi hí ved új ra gyer mek,
S kö szönt mint a kis di á kot friss so ra,
Ma össze gyû lünk e sze líd szi get re,
Mely nek vi har nem ront hat ja fa lát,
Ma össze bú junk szé pen szí ved re,
Mint anya szí vé re a kis csa lád.”

Tóth Ár pád: Kö szön tõ

Az öt ven év ész re vét le nül rö pült el, s az egy ko ri kis di ák -
ból ezüs tös ha jú nagy ma mák-nagy pa pák let tünk. Már a
gyü le ke zés kor öröm mel üd vö zöl tük egy mást, ku tat va a
ré gi arc vo ná so kat, jel leg ze tes moz du la to kat, igye kez tünk 
em lé kez ni osz tály tár sunk ne vé re, s ha si ke rült az öröm
ki fe je zõ je a for ró öle lés volt. 

foly ta tás a 16. ol da lon

Ötven éves találkozó

Kó ru sunk de cem ber 2-án a bu dai Szent Fló ri án Gö rög
Ka to li kus Temp lom ban léphetett fel. Nagy öröm volt
számunkra ez a sze rep lés, hisz az ének lé sen túl egy
élménydús nap ban volt ré szünk. Ki rán dul tunk a Gel lért -
he gyen, meg te kin tet tünk né hány ne ve ze tes sé get:
Citadella, Szik la ká pol na. A fel ké szü lés kor iga zi ven dég -
sze re tõ há zi gaz dá ink vár tak min ket a kö zös sé gi ház ban.
Kö szön jük ezt az em lé ke ze tes na pot Hillender Ani tá nak,

Bebrevszky Dá ni el nek, az édes any já nak és az egy ház -
kö zös ség nek! 

-A Nõi kar ne vé ben: Huberné Doroszlai Éva-

Budapesten léptünk fel



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

Ok tó ber 18-án ün ne pi ülés volt.

Ok tó ber 25-i so ron kí vü li ülé sen:
• A Kép vi se lõ tes tü let mó do sí tot ta az ön kor mány zat

2007. évi költ ség ve tés ét.
• A köz mû fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló

ren de let mó do sí tá sa a lakástakarékpénztári szer zõ -
dés-kö té se ket érin ti, mely sze rint  a Fundamentával
2007. ok tó ber 31-ig le he tett szer zõ dés köt ni, mert ha
ké sõb bi idõ pont ban kö töt ték vol na a szer zõ dést, an nak 
le já ra ta már ke zel he tet len lett vol na. Ter mé sze te sen
ok tó ber 31. után is le het szer zõ dést köt ni, de már csak
egye di leg. Egy össze gû be fi ze tés re vi szont 2014-ig to -
vább ra is le he tõ ség van. 

• Több pá lyá zat be adá sá ról dön tött a tes tü let, ezek: 
– Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la bõ ví té sé -

nek meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány ter ve, és szak ér -
tõi szol gál ta tás igény be vé te le,

– Szenny víz há ló zat meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány
elõ ké szí té se,

– Marx K. út szé le sí té se és par ko ló épí té se,
– Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la épü le té -

nek aka dály men te sí té se és bõ ví té se.
• A kép vi se lõ tes tü let a fenn tar tó kép vi se le té ben Daku

Mihálynét bíz ta meg az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la Is ko la szék tag já nak. 

No vem ber 29-i so ros ülé sen:
• A tes tü let ér té kel te az ön kor mány zat költ ség ve tés ének

I-III. ne gyed éves tel je sí té sét. 
• Az ed dig ren del ke zés re ál ló in for má ci ók bir to ká ban

meg ha tá roz ta a 2008. évi terv kon cep ció fõbb sza bá lya -
it. 

• El fo gad ta a tes tü let 2008. évi mun ka terv ét. A mun ka -
ter vet a Hír mon dó ban köz zé tesszük.

• A Tö rök szent mik ló si Kis tér sé gi Tár su lás mun ká já ról
ké szült be szá mo lót tu do má sul vet ték a kép vi se lõk.

• A Gyer mek élel me zé si Kony ha ve ze tõ jé nek 5 éves
meg bí za tá sa le járt, a tes tü let ál tal ki írt pá lyá zat ra egy
pá lyá zó volt, Fo dor Mihályné. A kép vi se lõ tes tü let a pá -
lyá za tot el fo gad ta és ha tá ro zat lan idõ re ki ne vez te a
kony ha ve ze tõi ál lá sá ra. 

• El ké szült a kép vi se lõ tes tü let 2007-2010 évek re szó ló
gaz da sá gi prog ram ja, azt a tes tü let jó vá hagy ta. A prog -
ra mot tel jes ter je del mé ben a Hír mon dó ban köz zé
tesszük.

• Az ok ta tá si in téz mé nyi tár su lás ból adó dó an el kel lett
ké szí te ni az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko -
la, va la mint a Nap kö zi Ott ho nos Óvo da szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za ta it, és egyéb kö te le zõ sza bály za -
tai el ké szí té sé nek ütem terv ét.

• Ugyan csak az Ör mé nyes sel és Kuncsorbával va ló ok -
ta tá si tár su lás ból ki fo lyó lag, va la mint az ok ta tá si tör -
vény mó do su lá sa mi att kel lett mó do sí ta ni a he lyi
köz ok ta tá si fel ada tok ról szó ló ön kor mány za ti ren de le -
tet.

• A kép vi se lõ tes tü let az ügye let ben részt ve võ or vo sok
ké rel mét tár gyal ta, mely ben elõ ad ták, hogy az I. sz. há -
zi or vo si kör zet he lyet te sí té sé bõl adó dó több let mun ka
el len té te le zé se ként a hét köz na pi ügye le ti díj eme lé sét
ké rik A tes tü let mél tá nyol ta az or vo sok több let mun ká ját 
és az I. sz. kör zet he lyet te sí té sé ig az ügye le ti dí jat
emel te. 

• Egyet ér tett a tes tü let az zal a tö rök szent mik ló si kez de -
mé nye zés sel, hogy a fül-orr-gége és sze mé szet

járóbeteg szak ren de lést a Tö rök szent mik ló si EGYMI
lás sa el. En nek konk rét idõ pont ja még nem is mert. 

• A kör nye zet vé de lem rõl szó ló 13/2005.(IV.29.) sz. ön -
kor mány za ti ren de let kör nye zet vé del mi alap lét re ho zá -
sá ra ad le he tõ sé get. Az alap for rá sát és
fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it vi szont nem tar tal maz za a 
ren de let, ezért a kép vi se lõ tes tü let most ezt ren de let
mó do sí tás sal pó tol ta. 

A kör nye zet vé del mi alap for rá sa: 
– A szám lá zott víz díj ból 1.- Ft/m3 összeg,
– A kétpói hul la dék le ra kó ban el he lye zett szi lárd hul la -

dék ból 100.- Ft/ton na összeg,
– A szenny víz le ön tõ he lyen be fo ga dott fo lyé kony hul -

la dék ból 5.- Ft/m3 összeg.

Az alap az aláb bi ak ra hasz nál ha tó fel:
 a. Kör nye zet vé de lem hez szük sé ges esz kö zök, mû -

sze rek be szer zé sé hez.
 b. Hul la dék gyûj té si ak ci ók szer ve zé sé hez.
 c. Is ko lai kör nye zet vé del mi cé lú ki rán du lá sok hoz uta -

zá si költ ség tá mo ga tá sá hoz az éves költ ség ve tés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint.

• A Kép vi se lõ tes tü let dön tött, hogy a szov jet em lék mû a
je len le gi ál la po tá ban fenn ma rad. 

• A kép vi se lõ tes tü let dön té se ér tel mé ben a no vem be ri
ülé sen, a la kos sá gi vé le mé nyek meg is me ré se után na -
pi rend re kel lett tûz ni az ut ca név vál toz ta tás sal kap cso -
la tos kez de mé nye zést. Ez is nagy meg osz tott sá got
vál tott ki. Fõ ként a hon la pon a „Fó rum” ro vat ban ala kult 
ki ér de mi vi ta, ter mé sze te sen volt tá mo ga tó ja és el len -
zõ je is. Vé gül, a vé le mé nye ket össze gez ve és mér le -
gel ve, a tes tü let több sé gi sza va zat tal el fo gad ta azt a
ha tá ro za ti ja vas la tot, hogy:”A meg is mert vé le mé nyek
alap ján a Kép vi se lõ tes tü let nem kez de mé nye zi a Fel -
sza ba du lás út la kó i nál az ut ca név meg vál toz ta tá sát.”

• A Pol gár mes te ri Hi va tal meg hi bá so dott te le fon köz -
pont já nak cse ré jé re kö te le zett sé get vál lalt. 

• A Sport Egye sü let a csa pa tok uta zá si költ sé ge i nek és
az edzõk ja va dal ma zá sá nak költ sé ge i hez 500 eFt tá -
mo ga tást kért a kép vi se lõ tes tü let tõl, amit a tes tü let jó -
vá ha gyott. 

• A tes tü let a rend õr sé gi épü let és a könyv tár elõt ti jár da 
- a Köz pon ti Óvo da elõt ti jár da foly ta tá sá ban - épí té sé -
re 1.710.000 Ft-ot ha gyott jó vá. 

• Mó do sí tot ta a tes tü let az Al só ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál -
ko dá si Ter vét. A mó do su lás ról az aláb bi ak ban tá jé koz -
tat juk a Tisz telt La ko so kat:
– Az Al só ré ti Holt-Ti sza 1., 2., 3., és 4., tó egy sé gé ben

ti los csó na kot hasz nál ni.
– Egy fel nõtt éves te rü le ti jeggyel ma xi mum 40 db ne -

mes hal fog ha tó (en nek el len õriz he tõ sé ge ér de ké -
ben a te rü le ti jegy fo gá si mel lék le tet tar tal maz,
amellyel fi gye lem mel kí sér he tõ az éves 40, 30 ill. 5
db ne mes hal mennyi ség).

– A 12 kg fe let ti amur nem tart ha tó meg, azt a víz be kí -
mé le te sen vissza kell he lyez ni.

 Te rü le ti en ge dé lyek: 

Fel nõtt te rü le ti éves: 1100 db 12.500.- Ft

If jú sá gi te rü le ti éves: 200 db   6.000.- Ft

Gyer mek te rü le ti éves: 50 db   2.000.- Ft

A kép vi se lõ tes tü let jegy zõ köny vei, dön té sei, a tár gyalt
na pi ren dek írá sos anya gai a Könyv tár ban meg te kint he -
tõk. 

-Buzás Istvánné-
-körjegyzõi feladatokat ellátó jegyzõ-

A képviselõ-testület hírei
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A Kép vi se lõ tes tü let ok tó be ri és novemberei ülé sén ho zott
ren de le tei:
• 27/2007.(X.26.) sz. önk. rend. az ön kor mány zat költ ség -
ve tés ének mó do sí tá sá ról
• 28/2007.(X.26.) sz. önk. rend. a köz mû fej lesz té si cé lú la -
kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról
• 29/2007.(XII.6.) sz. önk. rend. a Kép vi se lõ tes tü let gaz -
da sá gi prog ram já ról
• 30/2007.(XII.6.) sz. önk. rend. a he lyi köz ok ta tá si fel ada -
tok ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról

• 31/2007.(XII.6.) sz. önk. rend. a te le pü lés kör nye zet vé -
del mé rõl szó ló ren de let mó do sí tá sá ról
• 32/2007.(XII.6.) sz. önk. rend. a lu xus adó ról szó ló ren -
de let mó do sí tá sá ról

Az ön kor mány za ti ren de le tek mó do sí tá sok kal egy sé ges
szer ke zet be fog lalt szö ve ge a www.fegy ver nek.hu
honlapon olvashatók.

-Buzás Istvánné-
-körjegyzõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ -

Önkormányzati rendeletek

Fegy ver nek Ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te
29/2007. (XII.6) sz. ren de le té vel el fo ga dott

2007-2010. évi gaz da sá gi prog ram ja
I. Be ve ze tõ

1.) Elõz mé nyek
Nagy köz sé günk min den ko ri ön kor mány za ta cik lu son ként 
meg ha tá roz ta és ren de let tel el fo gad ta a prog ram ját.
1988-ban a 134/1998.(IX.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro -
zat tal fo gad ta el az át fo gó hosszú tá vú te le pü lés fej lesz té -
si kon cep ci ót, mely a ren de zé si terv elõ ta nul má nya volt. 
Az el múlt 16 év ben fõbb cél ki tû zé sek vol tak:
• A te le pü lés la kos ság meg tar tó ké pes sé gé nek meg õr -

zé se.
• Ön kor mány za ti kö te le zõ fel ada tok meg fe le lõ szín vo na -

lú el lá tá sa.
• A he lyi gaz da ság mû kö dé sét se gí tõ ter me lõ inf rast ruk -

tú ra ki épí té se.
• Ci vil szer ve ze tek meg ala ku lá sá nak, mû kö dé sé nek se -

gí té se.
• Az ön kor mány zat ön ként vál lalt fel ada tai (vál lal ko zá -

sai) fenn tar tá sa a la ko sok köz ter he i nek el vi sel he tõ vé
té te le ér de ké ben.

• Te le pü lé sünk tér sé gi sze re pé nek erõ sí té se. 
• Kör nye zet meg óvá sa.

Cé lok meg va ló su lá sa:

• Fo lya ma to san ki épült a nem ter me lõ és ter me lõ inf rast -
ruk tú ra, je len tõs la kos sá gi pénz esz köz be vo ná sá val.

• A szenny víz há ló zat ki vé te lé vel 90-100 %-ban meg -
épült a te le fon, víz, gáz, ká bel TV há ló zat, 90 %-os a
por ta la ní tott utak ará nya. Je len tõs jár da épí té sek és fel -
újí tá sok tör tén tek. 

• Fel újí tá sok kal, át ala kí tá sok kal ja vult az ok ta tás, ne ve -
lés, or vo si el lá tás tár gyi fel té te le, a te le pü lé sen szak is -
ko la és es ti gim ná zi um mû kö dik.

• Kö zös sé gi lét fel tét elei biz to sí tot tak. 
• Kör nye ze tünk szeb bé, gaz da gab bá vált. 
• Fog lal koz ta tott ság ja ví tá sa ér de ké ben vál lal ko zá sok

ré szé re ösz tön zõ tá mo ga tá so kat ve zet tünk be. 
• Tá mo gat tuk a he lyi vál lal ko zás fej lesz té sét ipa ro sí tás ra 

al kal mas te rü let ki ala kí tá sá val, ön kor mány za ti for rás
biz to sí tá sá val. 

• A te le pü lés né pes ség meg tar tá sa ér de ké ben la kás tá -
mo ga tá si rend szert mû köd te tünk. 

• Te le pü lé sünk mik ro tér sé gi sze re pe erõ sö dött:
– Rend õr õrs mû kö dé se 6 te le pü lés re ter jed ki. 
– Az ÁFÉSZ 3 te le pü lé sen mû kö dik, a Ta ka rék szö vet -

ke zet 4 kis tér ség ben 10 te le pü lé sen mû köd tet fi ó kot.
– Örményes-Kuncsorba te le pü lé sek kel együtt mû kö -

dünk az egész ség ügyi el lá tás ban, Ör mé nyes sel kö -
zö sen mû köd tet jük a víz mû vet, a szi lárd

hul la dék szál lí tást. Szip pan tott szenyvíztelepen fo -
gad juk Ör mé nyes rõl és Kuncsorbáról a szenny vi zet.

– A Gyer mek élel me zé si Kony ha 4 te le pü lé sen biz to sít
köz ét kez te tést.

• Tag ja va gyunk a Kis új szál lá si Ön kén tes Tûz ol tó Köz -
tes tü let nek, a Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis -
tér sé gi Tár su lás nak. 

• Ör mé nyes köz ség ön kor mány za tá val kör jegy zõ sé get
ala kí tot tunk.

• Ör mé nyes és Kuncsorba köz sé gek ön kor mány za ta i val
is ko lai, óvo dai és szo ci á lis in téz mé nyi tár su lást ala kí -
tot tunk.

• A ci vil szer ve ze te ket, a köz mû ve lõ dést ön kor mány za ti
for rás ból tá mo gat tuk, en nek kö vet kez té ben meg erõ -
söd tek a ci vil szer ve ze tek, pl. hor gász egye sü le tek, va -
dász tár sa ság ok.

• A szo ci á lis el lá tást a tör vény ben elõ ír tak sze rint min -
den kor ma gas szín vo na lon biz to sí ta ni tud tuk, haj lék ta -
la nok el lá tá sa ér de ké ben szük ség la ká so kat
ala kí tot tunk ki. 

• Az ön kor mány zat mû kö dé sé vel, a kö te le zõ fel ada tok
el lá tá sá val szem ben tör vé nyes sé gi ki fo gás, je len tõs la -
kos sá gi pa nasz nem volt.

• Az ön kor mány za ti vál lal ko zá sok be vé te le je len tõ sen
nõtt, és az ön kor mány zat egyéb sa ját be vé te le i vel ki -
egé szít ve a kö te le zõ köz szol gál ta tá si fel ada to kat meg -
fe le lõ szin ten lát juk el. 

• Köz mû ve lõ dé si te vé keny sé günk a tér ség köz mû ve lõ -
dés ét is se gít ve, pél da ér té kû. 

• La kos ság gal va ló kap cso lat tar tás az ön kor mány zat fel -
ada ta i nak meg ol dá sá ba tör té nõ be vo ná sa ér de ké ben
fenn tart juk, és min den ki szá má ra in gye ne sen biz to sít -
juk a Fegyverneki Hír mon dót, az ön kor mány zat hon -
lap ján anonym fó ru mot biz to sí tunk. 

Össze gez ve: A min den ko ri ön kor mány zat ar ra tö re ke -
dett, hogy a te le pü lés min den la ko sá val olyan kap cso la tot 
épít sen ki, amely a te le pü lés fej lõ dé sét, a la kos ság meg -
tar tó ere jét se gí ti. 

2.) A te le pü lés gaz da sá gi hely ze te
Az 1990-es éve ket kö ve tõ en te le pü lé sün kön is je len tõs
vál to zá sok kö vet kez tek be. Meg szûn tek a ko ráb bi nagy -
üze mek „Ör mé nyes Gép gyár”, „Fegyverneki Tsz.”,
„KTSZ”, Költ ség ve té si Üzem”. 
A vál to zá so kat csak a tér sé gi sze re pet be töl tõ ÁFÉSZ és
Ta ka rék szö vet ke zet él te túl. 

2.1. La kos ság szá má nak ala ku lá sa
La kó né pes ség a KSH ada tai sze rint 1990-95. kö zött nõtt,
az óta fo lya ma to san csök ken. En nek oka rész ben a ter -
mé sze tes sza po ru lat ne ga tív elõ je le, il let ve a be ván dor lá -
si kü lön bö zet ne ga tív elõ je le.

Fegyverneki Önkormányzat gazdasági programja
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Év
La kó-

né pes ség
fõ

Él ve
szü le tés

Ter mé-
szetes

nö ve ke dés

Ter mé-
szetes
fo gyás

Bevándor-
lási kü lön-

bözet

1990 7092 94 - - Nincs adat

1995 7148 88 - -13 Nincs adat

2000 7061 90 - -13 88

2005 6817 75 - -29 -39

2.2. Fog lal koz ta tás hely ze te  nép szám lá lá si ada tok alap -
ján
A la kos ság gaz da sá gi ak ti vi tá sa:

Év Foglakoztatott fõ Foglakoztatott össz.
la kos ság %-ban

1980 3204 45,1

1990 2914 41,1

2001 2053 29,5

2001-ben a hely ben fog lal koz ta tot tak szá ma 1213 fõ, eb -
bõl 1100 he lyi la kos, 113 be já ró. El já ró dol go zó 953.
A fog lal koz ta tott ság je len tõs vissza esé se rész ben a tény -
le ge sen fog lal koz ta tot tak szá má nak csök ke né sé vel, il let -
ve a fe ke te gaz da ság el ter je dé sé vel in do kol ha tó. A
fog lal koz ta tot tak szá ma leg in kább a me zõ gaz da ság ban
csök kent, ahol 500-600 fõ vel szem ben 173 fõ val lot ta ma -
gát me zõ gaz da sá gi fog lal koz ta tott nak. 
Az utób bi né hány év ben a fog lal koz ta tás ja vult, a mun kát
ke re sõk szá ma 8 % alá csök kent. A vál lal ko zá sok erõ söd -
tek, szá muk nõtt. 

Év Kft. Bt. Szö vet ke zet Egyé ni Egyéb Össz.

1998 30 28 5 150 - 213

2005 40 52 Nincs adat 211 6 309

Vál lal ko zá sok erõ sö dé sét jel zi a net tó ár be vé tel emel ke -
dé se. 2003-ban 5744 mil lió Ft., 2004-ben 5591 mil lió Ft
(köz üze mi szol gál ta tók be val lá sa mó do sult), 2005-ben
6460 mil lió Ft, 2006-ban 7658 mil lió Ft.  Az emel ke dés
meg ha lad ja az inf lá ció mér té két. 
La ko sok jö ve del mé rõl csak köz ve tett ada tok van nak,
mely re az SZJA mér té ké bõl tu dunk kö vet kez tet ni. 
2003-ban a hely ben la kók 370 mil lió, 2004-ben 347 mil lió
(mi ni mál bér adó men tes), 2005-ben 361 mil lió Ft,
2006-ban 432 mil lió Ft SZJA-t fi zet tek a fegyverneki la ko -
sok. 
A te le pü lés 7148 ha köz igaz ga tá si te rü le té bõl 1158 ha a
ki vett te rü let, szán tó 5217 ha, mely je len tõ sen nö ve ke -
dett, a gyü möl csös 186 ha-ra csök kent. Ez utób bi, több
mint 50 %-os csök ke nés. 
A me zõ gaz da ság ban je len tõs át ala ku lás tör tént a szán tó -
föl di nö vé nyek ja vá ra a gyü mölcs-zöld ség ter mesz tés sel
szem ben. En nek ered mé nye ként nominál áron szá mol va
50 %-kal csök kent az ága zat ár be vé te le. 
A fog lal koz ta tás és a la ko sok jö ve del mét be fo lyá so ló is -
ko lai vég zett ség a te le pü lé sen a leg na gyobb prob lé ma.
Je len tõs ja vu lás el le né re a 7 éves nél idõ sebb né pes ség
is ko lai vég zett sé ge 2001-ben:
• is ko lá zat lan 99 fõ
• ált.isk. 1-7 osz tály 1679 fõ
• 8. ált. 1956 fõ
• kö zép is ko la, érett sé gi nél kül 1492 fõ
• kö zép is ko la, érett sé gi vel 826 fõ
• egye tem, fõisk.ok le vél nél kül 40 fõ
• egye tem, fõisk.ok le vél lel rendelk. 228 fõ

Össze sen: 6320 fõ
Össze gez ve: A né pes ség szám csök ke né se össz hang -
ban van az or szág la kos sá gá nak csök ke né sé vel. Ez
érez he tõ te le pü lé sün kön is. To váb bi csök ke nés vár ha tó,
ha a kör nye zõ vá ro sok (Szol nok, Törökszentmiklós) gaz -

da sá gi po ten ci ál ja nem fog erõ söd ni. Ezért az
el ván dor lá si kü lön bö zet nem fog csök ken ni. 
En nek el le né re a te le pü lé sünk gaz da sá ga az 1990-es év
má so dik fe lé ig jel lem zõ vissza esés után fo ko za to san erõ -
sö dött, a vál lal ko zá sok egy re sta bi lab bak, új vál lal ko zá -
sok je len tek meg.  Te le pü lé sün kön je len tõs
inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek tör tén tek és egy re több a vál -
lal ko zók ál tal meg va ló sí tott be ru há zás. Ezek kö vet kez té -
ben az ön kor mány zat he lyi adó be vé te le fo lya ma to san
nõtt. 

II. A gaz da sá gi prog ram cél jai

Az ön kor mány za ti tör vény meg ha tá roz ta a gaz da sá gi
prog ram tar tal mát, ezen elõ írá sok kal és a Tö rök szent mik -
ló si Több cé lú Tár su lás meg ala ku lá sá val új, a ko ráb bi tól
el té rõ prog ra mot kell ké szí te ni.
Prog ra munk ban azo kat a fõbb cé lo kat ha tá roz zuk meg,
me lyek biz to sít ják a fo lya ma tos sá got és elõ se gí tik az ön -
kor mány zat jö võ be ni mû kö dé sé hez szük sé ges for rá sok
meg te rem té sét. 
A prog ram össze ál lí tá sá nál fi gye lem mel vol tunk a kis tér -
sé gi együtt mû kö dés re. 
A fej lesz té si el kép ze lé sek szük ség sze rint túl mu tat nak a
4 éves cik lu son a 2013-ig tör té nõ ter ve zés mi att.

1. Fõ cé lok

1.1. A la kos ság élet kö rül mé nye i nek ja ví tá sa él he tõ te le -
pü lé si kör nye zet ki ala kí tá sá val.
1.2. Inf rast ruk tú ra tel jes ki épí té se, vá ro si as te le pü lés ki -
ala kí tá sa.
1.3. Az eu ró pai in teg rá ci ó ból adó dó le he tõ sé gek ki hasz -
ná lá sa.
1.4. Pri o ri tá sok a fen ti cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben:
• Kör nye zet tu da tos ság ki ala kí tá sa.
• Esély egyen lõ ség biz to sí tá sa.
• Ön kor mány za ti gaz dál ko dás sta bi li zá lá sa.
• He lyi gaz da ság fej lesz té sé nek elõ se gí té se.
• Kö zös sé gek erõ sí té se.

2. Fej lesz té si el kép ze lé sek

A Kép vi se lõ tes tü let 147/2006.(VII.31.) sz. ha tá ro za tá val
el fo gad ta a 2007-2013. évek re vo nat ko zó fej lesz té si el -
kép ze lé se it, a 210/2006.(XI.30.) sz. ha tá ro za tá val a
2007-2008. idõ szak ban meg kez de ni kí vánt fej lesz té se ket 
(ha tá ro za tok mel lé kel ve).
Fej lesz té si el kép ze lé se ink túl mu tat nak a 2007-2013. uni -
ós fej lesz té si idõ szak ban meg va ló sít ha tó be ru há zá so -
kon.
Ter ve zett fej lesz té sek fõ cso port jai:
• Ivó víz szol gál ta tás tech no ló gi ai szín vo na lá nak ja ví tá -

sa, az ivó víz há ló zat re konst ruk ci ó ja.
• Szenny víz tisz tí tó há ló zat ki épí té se, szenny víz tisz tí tás

tech no ló gi ai hát te ré nek kor sze rû sí té se.
• Te le pü lés bel te rü let ének át fo gó ren de zé se.
• Holt-Ti sza re konst ruk ció, va la mint tu risz ti kai cé lú fej -

lesz té sek.
• Ok ta tá si inf rast ruk tú ra fej lesz tés, fel nõtt kép zés, fog lal -

koz ta tás se gí té se. 
• Te le pü lés kül te rü let ének át fo gó ren de zé se, ter mé sze ti

kin csek vé del me.
A hat fõ cso port nál fi gye lem mel vol tunk ar ra, hogy mi nél
több le he tõ sé günk le gyen a pá lyá za ti for rá sok ki hasz ná -
lá sá ra. Eze ket a fej lesz té se ket ki egé szí tik az éven kén ti
Észak-al föl di ré gió ál tal biz to sí tott pá lyá za ti le he tõ sé gek,
me lyek nél fi gye lem mel kell len ni a 8. pont ban írt hi tel fel -
vé te li kor lát ra. 
Az 1. sz. mel lék let ben a tel jes fej lesz té si el kép ze lés sze -
re pel 8.709 mil lió Ft-tal. A 2. sz. mel lék let ben az ak ció terv -
ben in dí tás ra szánt fej lesz té sek sze re pel nek 6.061 mil lió
Ft ér ték ben. 
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A fej lesz té sek nek össz hang ban kell len ni az ön kor mány -
zat kö te le zõ és nem kö te le zõ fel ada ta i nak szin ten tar tá -
sá val. A fõ cél el éré se a te le pü lés né pes ség meg tar tó
ere jé nek meg õr zé se. 

3.) Mun ka hely te rem tés fel tét ele i nek ja ví tá sa

A mun ka hely te rem tés leg fon to sabb esz kö zei:
• a ter me lõ inf rast ruk tú ra be ru há zá sok be fe je zé se, a

szenny víz há ló zat meg épí té se,
• ipa ro sí tás ra al kal mas te rü let biz to sí tá sa a ré gi vá sár tér

te rü le tén (1539/………. hrsz.) víz, gáz, út, vil lany köz -
mû vek kel,

• a la kos ság kép zett sé gé nek, ide gen nyelv is me re té nek
fej lesz té se; az ál ta lá nos is ko lai ok ta tás szín vo na lá nak
eme lé se, a szak is ko la fenn tar tá sa, mun ka erõ pi ac hoz
iga zo dó kép zés biz to sí tá sa. 

• Böl csõ de fenn tar tá sá val és a há rom éves kor tól igény -
be ve he tõ óvo dai el lá tás sal se gít jük a csa lá do kat a
mun ka vál la lás ban.

• Se gít jük a tu risz ti kai vál lal ko zá sok be in dí tá sát. 
Vál lal ko zá sok meg se gí té se ér de ké ben to vább ra is tá mo -
gat ni kell a he lyi fog lal koz ta tást. En nek ér de ké ben
hosszú tá von fenn kell tar ta ni, kor sze rû sí te ni a vál lal ko zá -
sok tá mo ga tá sá ról szó ló 23/2002.(VI.1.) és a fog lal koz ta -
tás tá mo ga tá sá ról szó ló 21/1999.(VII.1.) ön kor mány za ti
ren de let sza bá lya it. 

4.) Te le pü lés fej lesz tés-po li ti ka

Te le pü lés fej lesz tés po li ti kánk fõ cél jai:
• a ter me lõ inf rast ruk tú ra be ru há zá sok be fe je zé se, 
• kör nye ze tünk meg óvá sa, szeb bé té te le,
• la kos ság kom fort ér ze té nek ja ví tá sa (te le pü lés köz pont

re ha bi li tá ci ó já val),
• az ok ta tás tár gyi fel tét ele i nek ja ví tá sa, a XXI. sz. ok ta -

tá si szín vo nal el éré se a mik ro tér sé gi tár su lás ke re tén
be lül.

A fej lesz té si cél ja ink meg va ló sí tá sa kor össz han got kell
te rem te ni az ön kor mány zat anya gi te her vi se lõ ké pes sé -
gé vel úgy, hogy  biz to sít va le gyen az ön kor mány zat kö te -
le zõ és nem kö te le zõ fel ada ta i hoz a szük sé ges mû kö dé si
pénz esz köz is. 
Te le pü lés fej lesz té sünk át fo gó el kép ze lé se it a ren de zé si
ter vünk meg ala po zá sa ér de ké ben ki adott
134/1998.(IX.24.) sz. ha tá ro zat ban fog lal tuk össze. A ha -
tá ro zat ban meg fo gal ma zott cé lok hosszú tá von biz to sít ják 
a te le pü lés fej lõ dé sét. E cé lo kat kis mér ték ben mó do sít ja
je len fej lesz té si kon cep ció. 
Fej lesz tés po li ti kánk nál fi gye lem mel kell len ni költ ség ve -
té sünk sta bi li zá lá sá ra, a 3. pont ban meg fo gal ma zott fej -
lesz té si cé lok ra, az ön kor mány zat mû kö dé sé nek
meg õr zé sé re, fõbb cél ki tû zé se ink re, a vá ro si as te le pü lés
ki ala kí tá sá ra. 

5.) Adó po li ti ka

A min den kor ér vé nyes he lyi adók ese té ben a vál lal ko zá -
sok nál a tör vé nyi le he tõ sé ge ket kell ér vé nye sí te ni és az
eb bõl be fo lyó összeg bõl biz to sí ta ni kell a 4, 7. pont ban
meg fo gal ma zott vál lal ko zói tá mo ga tá so kat. 
A la kos sá gi adók nál fi gye lem mel kell len ni a la ko sok te -
her bí ró ké pes sé gé re és köz üze mi dí ja i nak mér té ké re, a
köz üze mi szol gál ta tá sok tel jes ki épí té se ér de ké ben to -
vább ra is fenn kell tar ta ni az adó ked vez mény rend sze rét. 

6.) Köz szol gál ta tás po li ti ka

Az ön kor mány za ti köz szol gál ta tá so kat to vább ra is az ön -
kor mány zat ál tal fenn tar tott gaz dál ko dá si egy sé gek kel
kell biz to sí ta ni. A köz szol gál ta tás ok mû köd te té sé nél fõ
cél, hogy az ön kor mány zat olyan ár po li ti kát tud jon ki ala kí -
ta ni, mely biz to sít ja a köz szol gál ta tás fenn tar tá sát, fi gye -
lem be ve szi a la ko sok te her vi se lés ét, jö ve del mi
vi szo nya it. E cé lok kal biz to sí ta ni tud juk a kint lé võ sé gek
el fo gad ha tó szin ten tar tá sát. 

To vább kell bõ ví te ni a köz szol gál ta tás ok kö rét zöld hul la -
dék és épí té si hul la dék szer ve zett gyûj té sé nek meg va ló -
sí tá sá val, az épí té si tör me lék gyûj tõ hely és kom posz tá ló
te lep ki ala kí tá sá val.
Ál la ti hul la dék gyûj tést tér sé gi szin tû ön kor mány za ti tár su -
lás ban tör té nõ rész vé tel lel biz to sí ta ni kell. 
Ösz tö nöz ni, se gí te ni kell a la ko so kat és a vál lal ko zá so kat
a sze lek tív gyûj tés ben va ló rész vé tel re, a ve szé lyes hul la -
dék gyûj té sé re. 

7.) Vál lal ko zá sok tá mo ga tá sa

A vál lal ko zá sok tá mo ga tá sá nak köz ve tett mód ja a ter me -
lõ inf rast ruk tú ra tel jes ki épí té se; az ipar te le pí tés re al kal -
mas te rü let meg fe le lõ áron tör té nõ biz to sí tá sa vagy
bér be adá sa. 
In du ló vál lal ko zá sok se gí té sé re to vább ra is fenn kell tar ta -
ni olyan nem la kás cél já ra szol gá ló épü le te ket, me lyek
bér be adá sá val biz to sí ta ni tud juk mû kö dõ vagy in du ló vál -
lal ko zá sok le te le pe dé sét a te le pü lé sen. 
A vál lal ko zá sok meg erõ sí té se ér de ké ben más kül sõ for -
rás meg szer zé sé hez a vál lal ko zá sok tá mo ga tá sá ról szó -
ló  23/2002.(VI.1.) sz. ön kor mány za ti ren de le tet
ha tály ban kell tar ta ni. 

III. A gaz da sá gi prog ram meg va ló sí tá sát se gí tõ
fel ada ta ink

A gaz da sá gi prog ram meg va ló sí tá sa ér de ké ben a min -
den ko ri költ ség ve tés ben el kü lö ní tett for rást kell biz to sí ta -
ni a ci vil szer ve ze tek, a köz mû ve lõ dés, az ok ta tá si
in téz mé nyek több let fel ada ta i hoz. Meg kell õriz ni a ha gyo -
má nyos ren dez vé nye in ket (Ma já lis, Diák-Gulyásfesztivál, 
Vi rág zó-Ti sza Nap ja) az in téz mé nyek ál tal fel vál lalt több -
let fel ada to kat (Mó ra Na pok, Ta vasz kö szön tõ, nyá ri nap -
kö zi, úszás ok ta tás) to vább ra is tá mo gat nunk kell a
sport kört. A „Fegy ver nek Szel le me Pantheon” ke re té ben
az el szár ma zot tak kal tar ta ni kell a kap cso la tot , hogy ne
sza kad ja nak el vég leg a te le pü lé sünk tõl. E fel ada tok ra a
min den ko ri költ ség ve tés ben a szük sé ges for rást biz to sí -
ta ni kell. 

1. Ok ta tás

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la épü let bõ -
ví té se a mik ro-tér sé gi ok ta tás fel tét ele i nek ja ví tá sa. Fenn
kell tar ta ni a szak kép zést, együtt mû köd ve más szak kép -
zõ in téz mé nyek kel. Az ok ta tá si épü le tek, is ko la, óvo da
fej lesz té se, az esz köz fej lesz tés az in téz mény mû kö dé si
fel tét ele i nek ja ví tá sát, az ok ta tás szín vo na lá nak eme lé sét 
kell szol gál nia. 
A szak kép zés ben vál lal ni kell a hát rá nyos hely ze tû ek és a 
le he tõ sé gek függ vé nyé ben a fel nõt tek kép zé sét a vár ha tó 
igé nyek kel össz hang ban.

2. Kul tú ra - sport

A te le pü lés kul tu rá lis és né pi ha gyo má nya i nak meg õr zé -
se, új ha gyo má nyok meg te rem té se, a te le pü lés la kó i nak
köz mû ve lõ dés be va ló be vo ná sa a jö võ szem pont já ból
meg ha tá ro zó fel adat. A meg lé võ Köz sé gi Könyv tár, Mû -
ve lõ dé si Ház és a Hon is me re ti Gyûj te mény fenn tar tá sa,
kar ban tar tá sa, le he tõ sé gek hez ké pest fej lesz té se in do -
kolt. Szük ség ese tén a sze mé lyi fel té te le ket is to vább kell
ja ví ta ni, el sõ sor ban a Hon is me re ti Gyûj te mény ke ze lé se,
ápo lá sa és a köz mû ve lõ dé si fel ada tok még szín vo na la -
sabb el lá tá sa ér de ké ben. 
A köz sé gi sport fej lesz té se ér de ké ben a sport egye sü let -
nek és az is ko lák nak együtt kell mû köd ni, fej lesz te ni kell a 
köz sé gi sport pá lyát, sport cent rum ki ala kí tá sát az If jú sá gi
Park ban. A Wágner Park ban tö meg sport cél já ra szol gá ló
lé te sít mé nye ket kell épí te ni. 

3. Egész ség ügy

Az egész ség ügy mû kö dé si fel tét ele i nek ja ví tá sa ér de ké -
ben bõ ví te ni kell az Or vo si Ren de lõt. Mik ro-tér sé gi szin -
ten fenn tar ta ni az ügye le ti rend szert. A ci vil szer ve ze tek
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be vo ná sá val, tá mo ga tá suk kal egész ség-meg õr zõ prog -
ra mok ba a la kos sá got egy re na gyobb szám ban be kell
von ni. Tá mo gat ni kell az EGYMI já ró be teg el lá tás szín vo -
na lá nak fej lesz té sét. Kor sze rû egész ség ne ve lé si prog ra -
mo kat kell szer vez ni - kü lö nös te kin tet tel a ve szé lyez te tett 
cso por tok ra.

4. Szo ci ál po li ti ka

A szo ci á lis el lá tást mik ro-tér sé gi szin ten kö zös fenn tar tá -
sú in téz mény ben kell biz to sí ta ni. Ki emel ten kell tá mo gat ni 
a hát rá nyos hely ze tû ek tár sa da lom ba tör té nõ be il lesz ke -
dé sét. Fenn kell tar ta ni a cél irá nyos prog ra mo kat, pl.
„Min den ki Ka rá cso nya” ren dez vényt, stb. To vább ra is biz -
to sí ta ni kell a haj lék ta la nok nak az al kal mi haj lék ta lan
szál lást, s ki emel ten kell ke zel ni az idõs ko rú ak el lá tá sát. 

5. La kás gaz dál ko dás 

Az ön kor mány za ti la kás gaz dál ko dás nak fõ cél ja a fi a ta lok 
el sõ la kás hoz ju tá sa és a szo ci á lis la ká sok biz to sí tá sa (el -
kü lö ní tett la kás alap be vo ná sá val). A bér la kás ál lo mány
meg õr zé se, kom fort fo ko zat nö ve lé se ér de ké ben szük sé -
ges az el kü lö ní tett la kás alap fenn tar tá sa. Vál to zat lan fel -
té te lek kel a 10/2001.(III.30.) sz. ren de let tel az el sõ
la kás hoz ju tók tá mo ga tá si rend sze rét fenn tart juk, to vább -
ra is biz to sít juk az ön kor mány za ti dol go zók lak ha tá sát se -
gí tõ mun kál ta tói köl csönt.

6. Ide gen for ga lom

Az ide gen for ga lom fel len dí té se ér de ké ben az ön kor -
mány zat nak kez de mé nye zõ sze re pet kell vál lal ni. A

Holt-Ti sza re ha bi li tá ci ó já val az öko-, va dász- és a
hor gász-tu riz mus, a Kál vá ria domb adott sá gá nak ki hasz -
ná lá sá val a fa lu si tu riz mus alap ja it meg kell te rem te ni. Az
ide gen for gal mi cé lok el éré se ér de ké ben a tér sé günk ben
érin tett tu risz ti kai szer ve ze tek kel, a hor gász, va dász és a
Baldácsy  egye sü le tek kel is együtt kell mû köd ni. 

IV. Gaz dál ko dás biz ton sá ga

Az ön kor mány za ti költ ség ve tés éven kén ti jó vá ha gyá sa -
kor a köz pon ti for rá sok ki szá mít ha tat lan sá ga mi att fej -
lesz té si for rá sa in kat a hi tel mér té ké nek meghatá-
rozásával kor lá toz zuk. 
A min den ko ri költ ség ve tés ben az ön kor mány zat mû kö dé -
sé nek sta bi li zá lá sa ér de ké ben a költ ség ve té si hi ány mér -
té két (fo lyó szám la hi tel) csök ken te ni kell. A fo lyó szám la-
hi tel in do kolt eset ben sem ha lad hat ja meg a sze mé lyi és
do lo gi ki adá sok 10 %-át. A fej lesz té si hi tel nél elõny ben
kell ré sze sí te ni a hosszú le já ra tú hi telt. Ezek éves ter he
(tõ ke, ka mat vissza fi ze tés) a tör vény ben meg sza bott
mér ték 90 %-a le het. Ez alól ki vé tel a szenny víz há ló zat
fej lesz té se, ahol a la ko sok hoz zá já ru lá sát min den kép pen
in do kolt meg elõ le gez ni. 
Az ön kor mány za ti gaz dál ko dás sta bi li zá lá sa ér de ké ben a 
vál lal ko zói va gyont meg kell õriz ni.
A vál lal ko zói va gyon mû köd te té sé nél fi gye lem mel kell
len ni az ön kor mány za ti fel ada tok ra és a be vé te lek fo lya -
ma tos nö ve lé sé re. 

A 2007-2013 évek ben meg kez de ni kí vánt fej lesz té sek  a Te le pü lés fej lesz té si kon cep ció el fo ga dá sá ról szó ló
105/2005.(VI.30.), va la mint a Te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ó ról ké szült tá jé koz ta tó el fo ga dá sá ról szó ló

147/2006.(VII.31) sz. ha tá ro zat alap ján

Ope ra tív prog ram, és pro jekt meg ne ve zés
Be csült

költ ség mil lió
Ft-ban

Ké szült sé gi ál la pot
2007. év ben

1. Az ivó víz szol gál ta tás tech no ló gi ai szín vo na lá nak ja ví tá sa, az ivó -
víz há ló zat re konst ruk ci ó ja

413

a. Víz há ló zat kor sze rû sí té se, to ló zár ak nák fel újí tá sa, ku tak hang frek ven ci -
ás ve zér lé sé nek ki épí té se, a fer tõt le ní tõ rend szer kor sze rû sí té se 343 Ter vek

b. Hid ro gló busz cse ré je 60 -

c. Tér in for ma ti kai rend szer ki épí té se és köz mû tér kép el ké szí té se,
a ki ter melt és fo gyasz tott víz in duk ci ós mennyi ség mé ré sé nek be ve ze té se 10 -

2. Szenny víz tisz tí tó há ló zat ki épí té se, szenny víz tisz tí tás tech no ló gi ai
hát te ré nek  kor sze rû sí té se

3150

a. Szenny víz há ló zat köz sé gi szin tû ki épí té se, szenny víz te lep ka pa ci tá sá -
nak bõ ví té se, utó tisz tí tó tó ha té kony sá gá nak ja ví tá sa 3000 A Kö zép-Ti sza Men ti te le pü lé sek kel kö zö -

sen nagy pro jekt igény be nyújt va

b. Kom posz tá ló te lep lé te sí té se 150 Ter ve zés alatt

3. Te le pü lés bel te rü let ének át fo gó ren de zé se 605

a. Te le pü lés köz pont re ha bi li tá ció, meg lé võ mû em lé kek és ter mé szet vé del -
mi ér té kek fel újí tá sa 270 Ki vi te li ter vek és meg va ló sít ha tó sá gi ta nul -

mány 

b. Bel te rü le ti utak épí té se 100 Ki vi te li ter vek: a Za gyi, Vöröscsillag utak ra

c. Köz épü le tek fel újí tá sa, aka dály men te sí té se, va la mint
ener gia ra ci o na li zá lá sa 120 Ki vi te li ter vek ren del ke zés re áll nak

d. Fecs ke ház prog ram (bér la ká sok épí té se) 40 Ki vi te li ter vek ren del ke zés re áll nak, adop tá -
lás szük sé ges a hely szín re

e. Ró mai Ka to li kus Temp lom tel jes re konst ruk ci ó ja 50 -

f. Re for má tus Temp lom tel jes re konst ruk ci ó ja 25 -

4. Holt – Ti sza re konst ruk ció, va la mint tu risz ti kai cé lú fej lesz té sek 2257

a. Holt – Ti sza re ha bi li tá ció 1000 Ter vek és meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány

b. Egy sé ges tu risz ti kai tá jé koz ta tó táb la rend szer ki épí té se 7 Ter vek

c. Bí ró kas tély fel újí tá sa 100 -

d. Szán kó pá lya épí tés 50 -

e. Wag ner park (tég la gyá ri gö dör) re ha bi li tá ci ó ja, sza bad idõ park 
ki ala kí tá sa 100 -

f. A meg lé võ me leg víz bá zis hasz no sí tá sa (gyógy für dõ épí té se) 1000 -

1. számú melléklet
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5. Ok ta tá si inf rast ruk tú ra fej lesz té se 1304

a. 12 tan ter mes ál ta lá nos is ko la épí té se 784 Ter vek és meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány 

b. Szak kép zés tar tal mi, mód szer ta ni és szer ke ze ti fej lesz té se 50 -

c. A hát rá nyos hely ze tû és tar tó san mun ka nél kü li em be rek, köz tük a ro mák 
fog lal koz tat ha tó sá gá nak ja ví tá sa 50 -

d. Több funk ci ós kö zös sé gi ház épí té se 50 -

e. Or vo si ren de lõ bõ ví té se, men tõ ál lo más fel tét ele i nek meg te rem té se 20 -

f. Sport csar nok épí té se 300 -

g. Óvo dák fel újí tá sa, bõ ví té se, kor sze rû sí té se 50 -

6. Te le pü lés kül te rü let ének át fo gó ren de zé se, ter mé sze ti kin csek
vé del me

980

a. Ter mé sze ti kin csek meg óvá sa, fenn tar tá sa (Kun hal mok, Tin ta gyep) 50 -

b. Kül te rü le ti föld utak bur ko lá sa 400 -

c. Át fo gó fá sí tá si prog ram 30 -

d. Bel víz el ve ze tõ rend szer kar ban tar tá sa, fej lesz té se 500 Ter vek és ta nul má nyok

Fej lesz té sek össze sen 8709

A 2007-2008. idõ szak ban meg kez de ni kí vánt fej lesz té sek a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Te rü let fej lesz té si Stra -
té gi ai Prog ram Ak ció ter vé nek el fo ga dá sá ról szó ló 210/2006.(XI.30.) sz. ha tá ro zat alap ján

Pro jekt meg ne ve zé se A pro jekt összkölt sé ge, 
MFt A pro jekt pri o ri tá sa

Szenny víz há ló zat köz sé gi szin tû ki épí té se, szenny víz te lep ka pa ci tá sá nak bõ ví té se,
utó tisz tí tó ha té kony sá gá nak ja ví tá sa 3 000 3

Bel víz el ve ze tõ rend szer kar ban tar tá sa, fej lesz té se 500 1

Bel te rü le ti utak épí té se 100 5

Ter me lõ inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok 3 600

Fegy ver nek Or czy An na Ál ta lá nos és Szak is ko la re konst ruk ci ó ja és bõ ví té se 9+4 tan -
te rem mel, 18x30 m tor na te rem mel 784 4

Óvo da fel újí tá sa, bõ ví té se, kor sze rû sí té se 50 8

Szak kép zés tar tal mi-mód szer ta ni és szer ke ze ti fej lesz té se Kon zor ci u mon be lül 50 10

A hát rá nyos hely ze tû 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 50 11

Or vo si ren de lõ bõ ví té se 20 7

Hu mán inf rast ruk tú ra fej lesz té se 1 134 -

Holt-Ti sza re ha bi li tá ció 1 000 2

Egy sé ges tu risz ti kai tá jé koz ta tó táb la rend szer ki épí té se 7 9

Te le pü lés köz pont re ha bi li tá ció, meg lé võ mû em lé kek és ter mé szet vé del mi ér té kek fel -
újí tá sa 270 6

Tu risz ti kai prog ra mok 1 277 -

Szapárfalui sze mét le ra kó re kul ti vá ci ó ja* 50 12

Hul la dék gaz dál ko dás 50 -

Mind össze sen fej lesz tés 6 061 -

*a fej lesz tést nem tar tal maz za a te le pü lés 2 éves ak ció ter ve, azon ban Törökszentmiklós Kis tér ség 2 éves ak ció ter vé -
ben szerepel

2. sz. melléklet

Az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a Tisz -
telt La kos sá got a Pol gár mes te ri Hi -
va tal és a Gon do zá si Köz pont 
2008. ja nu ár 1-tõl ér vény ben lévõ
te le fon szá ma i ról.

• Köz pont 56/556-010
• Fax 56/556-011
• Épí tés ügy 56/556-021
• Gyer mek vé de lem 56/556-019
• Rend sze res szo ci á lis se gély 56/556-022
• Anya könyv ve ze tõ,

népességnyilvántartás 56/556-020
• Mun ka ügy, bér szám fej tés 56/556-029

• Pénz ügyi cso port ve ze tõ 56/556-027
• Pénz ügyi cso port 56/556-015
• Adó ügy 56/556-014
• Annaházi Idõ sek Klub ja 56/556-026
• In for ma ti ka 56/556-024
• Köz te rü let, bér le mény,

me zõ gaz da sá gi ügyek 56/556-018
• Víz mû pénz tár 56/556-017
• Szám lá zás 56/556-013
• Csa lád se gí tõ,

Gyer mek jó lé ti Szol gá lat 56/556-025

Telefonos elérhetõségek
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Képpvislõtestülete
2008. évi mun ka ter ve.

I.  Ön kor mány zat ál tal tá mo ga tott ün ne pek:
• Ja nu ár 22. Ma gyar Kul tú ra Nap ja: 

az ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: ja nu ár 18.
• Már ci us 15. Nem ze ti Ün nep

meg em lé ke zés idõ pont ja: már ci us 15.
• Au gusz tus 20. Ál la mi Ün nep

meg em lé ke zés idõ pont ja: au gusz tus 19.
• Ok tó ber 23. Nem ze ti Ün nep

ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: ok tó ber 22.
II. Ön kor mány zat ál tal tá mo ga tott köz sé gi ren dez vé nyek
• Má jus 1.

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

ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: má jus 17.
• „Vi rág zó-Ti sza Nap ja”

ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: jú ni us 28-29.
III. La kos sá gi fó ru mok, köz meg hall ga tá sok

• Már ci us 6. Szapárfalu Klub könyv tár
• Már ci us 13. Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
• Már ci us 20.Mû ve lõ dé si Ház

Kez dé si idõ pont:  18 óra
Té ma: Tá jé koz ta tó:

a kis tér sé gi tár su lás ról,
az ön kor mány zat költ ség ve té sé rõl,
gaz dál ko dá sá ról,
az ön kor mány zat prog ram já ról.

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

Ja nu ár 31.
1.) 2008. évi költ ség ve tés elõ ze tes tár gya lá sa
2.) A terv kon cep ció mó do sí tá sa
3.) Te le pü lés ren de zé si terv
Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

Feb ru ár 28.
1.) Az ön kor mány zat 2008. 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 2007. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter

Már ci us 27.
1.) Be szá mo ló a köz ség köz rend jé nek-köz biz ton sá gá nak 
hely ze té rõl, köz meg hall ga tás ke re té ben
2.) Tá jé koz ta tó a 2007. évi el len õr zé sek rõl
  Elõ adó: Fe jes Zol tán rend õr ka pi tány ság ve ze tõ je az 1.
na pi rend nél, Huber Fe renc pol gár mes ter a 2. na pi rend nél

Áp ri lis 24.
1.) Az ön kor mány zat 2007. évi zár szám adá sá nak jó vá ha -
gyá sa (Áht. 82. §.)
2.) Az ön kor mány zat 2007. évi pénz ma rad vá nyá nak jó vá -
ha gyá sa (Ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998.(XII.30.) Korm.r. 66. §. (2) bek.)
3.) A 2008. 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 ke re té ben)
5.) Tá jé koz ta tó a Víz mû te vé keny sé gé rõl
Elõ 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 tõ
5. na pi rend nél: Nagy Mi hály víz mû ve ze tõ

Má jus 29.
1.) Be szá mo ló a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á -
lis in téz mény mun ká já ról, ki emel ten a szak mai mun ká já -
ról (Szoc. igaz ga tás ról szó ló 1993. évi III. tv. 92/B. §. (1)
bek. d.)
2.) Tá jé koz ta tó a gyer mek vé del mi tör vény he lyi vég re haj -
tá sá ról (Gyer me kek vé del mé rõl szó ló 1997. évi XXXI. tv.
96. §. (6) bek.) 
3.) A 2008. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
Elõ adó: in téz mény igaz ga tó 1. na pi rend nél

Buzás Istvánné jegy zõ 2. na pi rend nél
Huber Fe renc pol gár mes ter 3. na pi rend nél

Jú ni us 26.
1.) Be szá mo ló az ala pít vá nyok 2007. évi te vé keny sé gé -
rõl.

Au gusz tus 28.
1.) Az ön kor mány zat 2008. évi költ ség ve tés ének I. fél évi
tel je sí té sé rõl (Áht. 79. §. (1) bek. )
Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

Szep tem ber 25. 
1.) 2008. 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
3.) Tá jé koz ta tó a Böl csõ de mû kö dé sé rõl.
4.) Tá jé koz ta tó a mik ro-tér sé gi ok ta tá si tár su lá sok mû kö -
dé sé nek ta pasz ta la ta i ról. 
Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter

3. na pi rend nél: Hillender Györgyné
óvo da igaz ga tó
4. na pi rend nél: Amb rus Dé nes is ko la igaz ga tó 
és Hillender Györgyné óvo da igaz ga tó

Ok tó ber 22.
      Ün ne pi ülés

No vem ber 27.
1.) A 2008. évi költ ség ve tés I-III. ne gyed évi tel je sí té se 
(Áht. 79. §. (1) bek.)
2.)  A 2009. évi költ ség ve té si terv kon cep ció jó vá ha gyá sa
(Áht. 70. §.)
5.) 2009. évi nyers anyag nor ma meg ál la pí tá sa
6.) Köz tiszt vi se lõk tel je sít mény-kö ve tel mény alap ját
meg ha tá ro zó 2009. évi cé lok
7.) A kép vi se lõ tes tü let 2009. évi mun ka terv ének jó vá ha -
gyá sa 
8.) Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár -
su lás be szá mo ló ja 
Elõ adó: 1-5. na pi rend nél: pol gár mes ter

6. na pi rend nél: An gyal Csa ba iro da ve ze tõ
De cem ber 18.

1.) 2008. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
Elõ adó: pol gár mes ter

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

Gúth Mi hály

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

A Gyá szo ló Csa lád



Ezt a két szót gyak ran em -
le ge tik a fegyverneki uta -
kon sza bá lyo san közle-
kedõk. Bi zo nyá ra so kan ta -
pasz tal ták már, hogy sok -
szor a sem mi bõl tûn nek elõ 
a ki vi lá gí tat lan ke rék pár ok,
ve szé lyez tet ve sa ját és
má sok tes ti ép sé gét. A kö -
zel múlt ban egy fi a tal em ber 
tra gi kus ha lá lá hoz ve ze -
tett, hogy a ke rék pá ron
nem volt vi lá gí tás, il let ve
nem vi selt sár ga mel lényt.

A ke rék pá ron köz le ke dõk lát ha tó sá gát ma már egy sze rû
és ol csó esz kö zök kel is meg le het ol da ni. Kér jük a ke rék -
pá ron köz le ke dõ ket, hogy sa ját és má sok ér de ké ben tart -
sák be a köz le ke dé si sza bá lyo kat. A rend õr ség a jö võ ben 
fo ko zot tan fog ja el len õriz ni a ke rék pá ro so kat.

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Látni, Látszani
Fel hív juk a T. La kos ság fi gyel mét, hogy a té li hi de gek mi -
att for dít sa nak nagy fi gyel met az in gat lan ja i kon lé võ víz -
óra ak nák meg fe le lõ fa gyás el le ni vé del mé re. Az
ak na te tõk hi á nya, il let ve a nem meg fe le lõ zá rá sa sok gon -
dot és kel le met len sé get tud okoz ni. Amennyi ben szük sé -
ges az ak na te tõk pót lá sát, szi ge te lé sét még idõ ben
vé gez zék el, mi vel a fa gyás kö vet kez té ben sé rült víz órák
ja ví tá si-, hi te le sí té si- és hely re ál lí tá si költ sé ge, va la mint
az el folyt víz költ sé ge is az in gat lan tu laj do no sát terheli!

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

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

Védjük a vízóránkat

Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy 2007. de cem ber
25-én és 26-án (ked den és szer dán)  - a la kos sá gi kom -
mu ná lis hul la dék szál lí tás ról szó ló köz szol gál ta tá si szer -
zõ dés 4. pont ja sze rint, - mi vel ezen na pok egy há zi
ün nep nap ok - a hul la dék el szál lí tá sá nak üte me zé se a kö -
vet ke zõ mun ka nap. Te hát mind két kör zet in gat la nai elõl
2007. de cem ber 27-én (csü tör tök) szál lít ják el a kom mu -
ná lis hul la dé kot. 2008. ja nu ár 1-je (kedd) he lyett - az elõ -
zõ ek ben le ír tak alapján - a kommunális hulladékok el-
szál lí tá sa január 2-án (szerda) történik. 

-Va gyon gaz dál ko dá si cso port-

Szemétszállítás

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a gép jár mû -
adó ról szó ló több ször mó do sí tott 1991. évi LXXXII. tv.
2008. ja nu ár 01-jén ha tály ba lé põ mó do sí tá sá val szé le -
se dik a sú lyos moz gás kor lá to zott ság hoz kap cso ló dó
men tes ség.

2008. ja nu ár 01-tõl adó men tes a sú lyos moz gás kor lá to -
zott sze mély, a sú lyos moz gás kor lá to zott kis ko rú, a cse -
lek võ ké pes sé get kor lá to zó (ki zá ró) gond nok ság alatt 
ál ló sú lyos moz gás kor lá to zott nagy ko rú sze mélyt
rend sze re sen szál lí tó, ve le kö zös ház tar tás ban élõ
szü lõ - ide ért ve a ne ve lõ -, mos to ha - vagy örök be fo ga dó
szü lõt is - a tu laj do ná ban lé võ egy da rab, 100 ki lo watt tel -
je sít ményt el nem érõ 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 nyû
sze mély gép ko csi után jár.

A men tes sé gi ké re lem be nyúj tá sá hoz az aláb bi do ku -
men tu mok szük sé ge sek:
• 7 pon tos I.fo kú or vo si szak vé le mény
• for gal mi en ge dély fény má so la ta
• nyi lat ko zat ar ról, hogy gyer me két szál lít ja a gép jár mû -

vel, il let ve a 
• gond ok ság alatt ál ló ál la pot bi zo nyí tá sá ról szó ló ha tá -

ro zat fény má so la ta.

A 2008. évi gép jár mû adó és ma gán sze mé lyek kom mu -
ná lis adó meg ál la pí tá sá ról min den adó zó 2008. el sõ ne -
gyed év ében ha tá ro za tot fog kap ni, mely ben kö zöl ni
fog juk a fi ze ten dõ adó össze gét, fi ze té si ha tár ide jét, va la -
mint a be fi ze tés hez szük sé ges csek ke ket is.

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

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, 2007. de -
cem ber 31-ig 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 zõ õri 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-

Adóinfó

A 2008. évi Bursa Hungarica Fel -
sõ 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  22 fõ,
eb bõl 10 hó na pon át ha von ta
5000.-Ft tá mo ga tás ban ré sze sül 3 

fõ, ha von ta 4000.-Ft tá mo ga tás ban ré sze sül 6 fõ, il let ve
ha von ta 3000.-Ft tá mo ga tás ban ré sze sül 13 fõ.

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

Bel te rü le ti kert

(kb. 1000 m2)

meg mû ve lés re in gyen

ki adó (eset leg el adó)!

Ér dek lõd ni le het:
Koós Ti bor Fegy ver nek,

Marx K. út 2.
vagy a

30/ 559-2578-as
te le fon szá mon.

Kel le mes
Ka rá csonyt és

Bol dog Új
Esz ten dõt kíván

min den
fegyverneki

la kos nak
 Dr.Ke re kes Er nõ

és csa lád ja. 
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü let Ok ta tá si,
Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott sá ga a 2008. évi

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

A Köz mû ve lõ dé si Alap fel ada ta: Se gí te ni a fi a ta lok, ki -
emel ten a 14 éven fe lü li kor osz tály ré szé re szer ve zett
rend sze res és al kal mi prog ra mo kat, ame lyek 
• mû vé sze ti ne ve lés sel,
• a ha za sze re te té vel, a hon- és hely is me re ti prog ra mok -

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

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

jú sá gi mû vé sze ti fesz ti vá lok kal, te rü le ti és he lyi mû vé -
sze ti be mu ta tók kal kap cso la to sak.

Pá lyáz hat:
• min den fegyverneki szék hellyel, il let ve fegyverneki

szer ve zet tel ren del ke zõ ci vil szer ve zet vagy in téz mény
(a to váb bi ak ban együt te sen: szer ve zet), mely te vé -
keny sé gé ben a Köz mû ve lõ dés rõl szó ló 17/1999.(VII.
1.) ön kor mány za ti ren de let ha tá lya alá tar to zó if jú ság -
gal kap cso la tos fel ada to kat is el lát,

• fegyverneki ál lan dó vagy ide ig le nes lak he lyû ál lam pol -
gár ok leg alább 3 fõs cso port ja. Eb ben az eset ben egy
szer ve zet nek vál lal nia kell a pá lyá za ti le bo nyo lí tást.
Amennyi ben a pá lyá zat esz köz vá sár lás ra irá nyul, a le -
bo nyo lí tó nak kell az esz közt nyil ván tar tás ba ven ni és
ren del te tés sze rû hasz ná la tát biz to sí ta ni. 

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:

1. A pá lyá zó azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat:
• a pá lyá zó ne vét, szék hely ét,
• pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá sá ért fe le lõs ne vét,

• bo nyo lí tó ese tén a bo nyo lí tó ada ta it.

2. A pá lyá za ti célt.

3. Az igé nyelt tá mo ga tás össze gét.

4. A pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá nak ter ve zett ide jét.

A tá mo ga tás csak tárgy évi ja nu ár 01-tõl de cem ber 31-ig
tar tó te vé keny ség re, prog ram ra, be szer zé sek re hasz nál -
ha tó fel.

Pá lyá zat be nyújt ha tó olyan te vé keny ség re, prog ram ra is,
amely a pá lyá zat be adá sa kor már le zaj lott, vagy fo lya -
mat ban van.

Tá mo ga tás nem igé nyel he tõ épí té si be ru há zás ra, ál lan dó 
fenn tar tá si, üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke eme lés re,
har ma dik fél ré szé re tör té nõ át adás ra. 

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

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü let Ok ta tá si,
Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott sá ga,

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

Be adás ha tár ide je: 2008. ja nu ár 31.

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

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

A tá mo ga tás el szá mo lá sá val kap cso la tos tud ni va lók:

1. A tá mo ga tás el szá mo lá sa utó la go san, szám la alap ján
tör té nik. 

2. A pá lyá za ti cél ra elõ leg is igé nyel he tõ.

3. Amennyi ben va la mely pá lyá zó a tá mo ga tás ként ka pott
össze get nem a pá lyá zat ban le írt cél ra hasz nál ta fel, a tá -
mo ga tás nem utal ha tó ki.

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

5. Az 3-4. pont ese té ben a pá lyá zó 3 év re ki zár ja ma gát
az if jú sá gi alap ból ad ha tó tá mo ga tá sok ból. 

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

Pályázati kiírás Közmûvelõdési alapra

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ 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 lõ 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
meg tar tá sá hoz 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 võ 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 nõ sül: 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 zõ szer ve ze tek, akik fegyverneki szék he lyû, te lep he lyû
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 nõ sül: A köz hasz nú szer -
ve ze tek rõl 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 zõ - a szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá -
ban sze rep lõ - cél sze rin ti te vé keny sé gek:

 1. egész ség meg õr zés, be teg ség meg elõ zés, gyó gyí -
tó-, egész ség ügyi re ha bi li tá ci ós te vé keny ség,

 2. szo ci á lis te vé keny ség, csa lád se gí tés, idõs ko rú ak
gon do zá sa,

 3. tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás,

Pályázati felhívás Civil alapra
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 4. ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter -
jesz tés,

 5. kul tu rá lis te vé keny ség,

 6. kul tu rá lis örök ség meg óvá sa, 

 7. mû em lék vé de lem,

 8. ter mé szet vé de lem, ál lat vé de lem,

 9. kör nye zet vé de lem,

 10. gyer mek- és if jú ság vé de lem, gyer mek- és if jú sá gi
ér dek kép vi se let,

 11. hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi esély -
egyen lõ sé gek elõ se gí té se,

 12. em be ri és ál lam pol gá ri jo gok vé del me,

 13. 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,

 14. 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, 

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

 16. fo gyasz tó vé de lem,

 17. re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás,

 18. mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek kép -
zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se és a kap cso -
ló dó szol gál ta tá sok,

 19. euroatlanti in teg rá ció elõ se gí té se,

 20. 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 tõ - szol gál -
ta tá sok,

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

 22. 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,

 23. bûn meg elõ zés és ál do zat vé de lem.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

 1. ké rel me zõ azo no sí tó ada ta it (név, cím, adó szám)

 2. a pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá nak tel jes költ ség ve -
tés ét

 3. ve ze tõ sé gi, köz gyû lé si ha tá ro za tot a pá lyá zott cél -
ról, összeg rõl

 4. a célt (ami re ké ri), a ren de let 1. §. és 10. §. 2. pont ja
sze rint

 5. a sa ját erõ össze gét, ezer fo rint ra ke re kít ve

 6. a kért tá mo ga tás össze gét, ezer fo rint ra ke re kít ve

 7. a pá lyá za ti év re szó ló éves költ ség ve tést

 8. a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ éves mér leg be -
szá mo lót 

 9. lé te sí tõ 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 elõ zõ en leg -
alább egy éve fo lya ma to san vég zi,

 10. köz hasz nú te vé keny ség meg ne ve zé sét

 11. a ké rel me zõ bün te tõ jo gi fe le lõs sé gû 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.

 12. 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 õr zi. 

A jut ta tott összeg ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról
szám lá val kell el szá mol ni, leg ké sõbb 2008. 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 2008. évi pá lyá za to kat 2008. 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.

Az adat lap és a ren de let szö ve ge a www.fegy ver nek.hu
weblapról le tölt het, 2008. ja nu ár 5-tõl.

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

-Oktatási, Közmûv. Ifj. és Sport Bi zott ság-

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nye Szabóné Soós
Ildikó ta ní tó nõ se gít sé gé vel ok tó ber 13-án ki rán du lást
szer ve zett Bu da pest re al sós és fel sõs ta nu ló i nak. Nagy
iz ga lom mal vár tuk az in du lás idõ pont ját. Elõ ször a Bu dai
vá rat lá to gat tuk meg. A vár alat ti la bi rin tus ban ba ran gol -
tunk, ami na gyon iz gal mas, ér de kes és né ha ijesz tõ volt.
A dél utánt a Vajdahunyadvárban töl töt tük el, ahol egy
ver se nyen ve het tünk részt. Csil lag je gyek kel és boly gók -
kal kap cso la tos tu dá sun kat mér het tük fel ezen az in te rak -
tív ki ál lí tá son. Sok ér de kes in for má ci ó val gaz da god tunk.
Szí ve sen ma rad tunk vol na még, de gyor san el telt a nap
és in dul ni kel lett ha za. Re mél jük, lesz még le he tõ sé günk
más kor is ilyen kö zös ki rán du lás ra. 

-Var ga Ale xand ra 8./b osz tá lyos ta nu ló-

Bu da pes ti ki rán du lás

SZEREZZEN
JOGOSÍTVÁNYT!
HORVÁTH BÉLA

szak ok ta tó
(ATI SZOLNOK)

fo lya ma to san szer vez
sze mély gép ko csi,

mo tor ve ze tõ
tan fo lya mot

FEGYVERNEKEN az
Or czy An na Ált. Isk.
és Szak is ko lá ban. 
TANFOLYAM in dul:

2008. ja nu ár 29.
17 óra

(volt tûz ol tó szer tár)
RÉSZLETFIZETÉSRE 

VAN LEHETÕSÉG!
Tel.: 06-30/273-3507
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Kö szö ne tet mon dunk
mind azok nak,
akik sze re tett

ha lot tunk

id. Ko vács Já nos

te me té sén részt
vet tek, sír já ra vi rá got,
ko szo rút he lyez tek,

gyá szunk ban
osz toz tak.

 A Gyá szo ló Csa lád



foly ta tás az el sõ oldalról

Mi anyu kák elõ ször na -
gyon fél tet tük a lá nyo kat,
mert az or szág min den
pont já ról ér kez tek ver -
seny zõk. De fé lel münk
alap ta lan volt, mert ezek a
ki csi lá nyok meg mu tat ták,
hogy lel ke se dé sük kel, a
moz gás sze re te té vel,
rend kí vül nagy aka rat tal és 
iszo nyú sok gya kor lás sal
õk lesz nek a leg job bak. 

Így tör tént ez 2007. no -
vem ber 11-én Bu da pes ten 
a Lurdy Ház ban meg ren -
de zett Lurdy Ku pa ver se -
nyen, me lyen a te le pü lés

ser dü lõ és gyer mek cso port ja is részt vett. Dalma Dance
gyer mek cso port já nak nagy meg pró bál ta tá son kel lett át
es ni a ver seny so rán, mert egy ad mi niszt rá ci ós hi ba mi att
nem jó ka te gó ri á ba let tek be ne vez ve. A hat kis lány Batta
No é mi, Csécsei Fan ni, Fa ze kas Mar gó, Gõdér Bar ba ra,
Rácz An na má ria, Turó Ale xand ra lá za san ké szü lõd tek a
pro duk ci ó juk elõ adá sá ra a gyer mek cso port ban. Leg jobb
tu dá suk sze rint sze re pel tek, ám ami kor ered mény hir de -
tés re ke rült sor ki de rült, hogy há rom kor cso port tal ma ga -
sabb szin ten is mét be kell mu tat ni a tu dá su kat a zsû ri

elõtt, mert a cso port ban négy gyer mek be töl töt te a 12.
élet év ét. Va ló szí nû mi anyu kák job ban el ke se red tünk,
mint a gyer me kek, akik hõ si e sen min den ere jü ket, tu dá -
su kat be le ad va egy ma ga sabb el vá rá sok kal bí rá ló zsû ri
elõtt elõ ad ták a pro duk ci ó ju kat. 

A se lej te zõn (12 cso port), majd a dön tõn is hat cso port
mér te össze tu dá su kat. Lá nya ink az elõ zõ ku darc és
meg pró bál ta tá sok el le né re a do bo gó leg fel sõ fo kán fe jez -
ték be ezt a ver senyt. El hoz ták az arany ér met és büsz kén
vi sel ték a nya kuk ban. 

Ser dü lõ kor osz tály ban ver seny zõ lá nyok, Cseszka Be á ta, 
Gõdér Re ná ta, Kor pás Zsó fia hoz ták a tõ lük meg szo kott
ní vót, ezen a ran gos Lurdy Ku pa ver se nyen a má so dik
he lye zést ér ték el. 

Nem sza bad el fe led kez nünk azon ban a szü lõk rõl sem,
akik ta lán job ban iz gul tak a lá nyo kért, mint õk ma guk. 
Idõt, fá rad sá got nem kí mél ve ké szí tik fel a lá nyo kat a ver -
seny re (fel lé põ ru hák meg var rá sa, smink, fri zu ra). Büsz ke 
le het Fegy ver nek ar ra, hogy ilyen gyer me ke ket ne velt.

Vé gül de nem utol só sor ban a lá nyok, a szü lõk és a te le -
pü lés ne vé ben kö szö ne tet mon dunk Gyõrfi Dal má nak,
hogy fá rad sá got és idõt nem kí mél ve ilyen nagy sze rû en
ké szí tet te fel a gyer me ke ket.

A Dalma Dance tánc cso port Bé kés Ka rá cso nyi Ün ne pe -
ket és Bol dog Új Esz ten dõt Kí ván min den fegyverneki la -
kos nak.

-Csécsei Kálmán Zoltánné-

Fer ge te ges si kert arat tak a fegyverneki lá nyok

Aki már nem annyi ra fi a tal, az jo go san ten né fel a kér dést,
hogy hány szor hét éves is ez a Dogs? Va la hol iga za is
len ne a kér de zõ nek, csak hogy mi, a ze ne kar tag jai új idõ -
szá mí tást kezd tünk 2000 vé gé tõl. Igaz nem a nul lá ról in -
dul tunk, hi szen mind egyi kõnk nek volt, hogy úgy mond jam 
ze nész múlt ja. Meg vol tak a
hang sze re ink, is mer tük is
egy mást elég jól, szó val
min den együtt volt ah hoz,
hogy egy új úton el in dul va
meg va ló sít suk ál ma in kat,
ami si ke rül ni is lát szik. Sze -
rin tem, amit ama tõr ze ne kar
el ér het, mi azt már ré gen túl
szár nyal tuk és ezt nem csak 
mi mond juk de nap, mint
nap ezt hall juk má sok szá já -
ból is. A ré gi Dogs for má ci -
ók ra is szí ve sen em lé ke zem 
vissza, de õszin tén meg vall -
va azok, fi no man szól va is csak erõl kö dé sek vol tak, több
ok ból is ki fo lyó lag, amit nem sze ret nék rész le tez ni! Az ak -
kor és ott és úgy jó volt, de a mos ta ni fel ál lás hoz ké pest,
így vissza gon dol va ….Per sze, ak ko ri ban még a tech ni ka
sem volt ilyen fej lett, ma radt a lel ke se dés. Vissza tér ve az
elsõ gon do lat hoz, ez év ok tó ber 20-án, meg tar tot tuk a hét
éves Ju bi le u mi kon cer tün ket, ami Fegy ver nek tör té ne té -
ben is egye dül ál ló idá ig, mi vel a bu li, nem kis meg le pe té -
sünk re kö zel négy száz em bert von zott a kör nyék rõl és
nem kör nyék rõl. Mo to ros ta lál ko zó kat szer ve zõ ba rá ta ink
is tá vo lab bi he lyek rõl is meg tisz tel tek je len lét ük kel ben -
nün ket, aján dé kok kal hal moz tak el. Na gyon meg ha tó volt
az egész ta lál ko zá sunk ve lük a sa ját kör nye ze tünk ben, a
fegyverneki Mûvházban. Ez úton is kö szön jük min den ki -
nek, akik va la mi lyen mó don se gí tet ték a ze ne kart, hogy
egy ilyen kon cert, ami ne künk na gyon fon tos volt, ennyi re

ma xi má li san si ke rül jön! Kö szön jük, kö szön jük! Per sze a
leg na gyobb kö szö net még is csak a kö zön sé get il le ti meg,
akik idõt, fá rad sá got nem saj nál va, rend sze re sen el jön -
nek a Dogs bu lik ra. Mi pe dig úgy há lál juk meg ked ves ba -
rá ta ink nak, hogy egy ki csit, min dig va la mi újat ki ta lál va,

pró bá lunk le he tõ sé ge ink hez 
ké pest ma xi má li san tel je sí -
te ni a szín pa don. A kon cert
ké pek a hon la pun kon meg -
ta lál ha tó ak, le het „ma zso -
láz ni”! Aki iga zán sze ret
ben nün ket és sze ret élõ ze -
né re bu liz ni az de cem ber
hó nap ra már elõ re fen he ti a
fo gát, mi vel há rom szor is (
mint Lu das Ma tyi ) ta lál koz -
hat ve lünk itt hely ben! De -
cem ber 08-án egy Szol no ki 
(Po lip )ze ne kart lá tunk ven -
dé gül, 22-én II. Fegyverneki

Rock-fesz ti vál, a fel lé põ ze ne kar ok: El né zést, Sway, Zu -
ha tag, Dogs, ilyen sor rend ben is fo gunk ját sza ni. Ami iga -
zán nagy dur ra nás nak ígér ke zik, az pe dig a
Szil vesz te rezz a Dogs-szal! Er rõl egy pár gon do lat: va -
cso rá val ( marhalábszárpörkölt bur go nyá val ) egy be kö tött 
Dogs kon cert. A bát rab bak nak karaokee „élõ” ze né re a
ze ne kar ral, tom bo la, ér té kes nye re mé nyek kel, bü fé a
hely szí nen stb. Akit ér de kel a do log az je gyét mi nél ha ma -
rabb ve gye meg, mert a hely ség be fo ga dó ké pes sé ge
kor lá to zott! A je gyek meg vál tá sa leg ké sõbb dec. 28-ig le -
het sé ges.
Több info:
Nagy Já nos, Fegy ver nek, Háy M. út 38.
Tel.: 06-30/2643095

www.dogs-zenekar.fw.hu                                                   -Nagy Já nos-

Hét éves lett a Dogs ze ne kar!
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No vem ber 30-án a Vér adók Nap ja al kal má ból,
Fegyverneken is kö szön töt ték a vér adó kat.
A bá zis is ko la di ák jai ked ves kis mû 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 tõ ta ná rok nak és a di á kok nak.
2007. no vem ber 27-én Ollé Lászlóné vér adás szer ve zé -
sért ezüst fo ko za tú ki tün te tést ve he tett át a Me gyei Ün -
nep sé gen.
2007. év ben a kö vet ke zõ képpen ala kul tak a vér adó na -
po kon meg je le nõk szá ma:

feb ru ár 09-én 18 fõ
már ci us 08-án 77 fõ
jú ni us 27-én 78 fõ
jú li us 05-én 16 fõ
szep tem ber 27-én 71 fõ
ok tó ber 05-én 20 fõ
össze sen: 280 fõ
új vér adó: 8 fõ

Az új vér adó kat kü lön öröm mel fo gad juk és vár juk Õket a
kö vet ke zõ al kal mak kor is.
Köz sé günk ben ezek a szá mok igen jó nak mond ha tók,
büsz kék is va gyunk vér adó ink ra.
Több vér adónk is len ne, de saj nos a mun ka he lyü ket félt ve 
in kább nem jön nek el. Né hány mun ka hely rõl vi szont szí -
ve sen el en ge dik a dol go zót, mi vel tud ják, ha baj ban van
va la ki, csak a „VÉR" je lent he ti szá má ra az éle tet.
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 és 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:
Abuczki Sán dor, Alattyányi Zol tán, Barta Va lé ria, Donkó
Jánosné, Kar dos Zol tán, Ko vács Csabáné, Ko vács
Ferencné,  Má té Ibo lya, Mendler Zol tán, Nádasné Bohács 
Ilo na, Nagy Józsefné, Poósné Bog nár Györ gyi, Sza bó
Béláné, Sza bó Imréné, Sza bó Zsolt, Vincze Má ria

Húsz szo ros vér adó:
Csõke Zol tán, Far kas Istvánné, Gõdér Istvánné,
Hangyási György Tamásné, Mol nár Sándorné, Sá gi
Istvánné

Huszönötszörös vér adó:
Bog nár Il di kó, Csík Já nos, Fá bi án Gáborné, Né meth
Tiborné, Pa ta ki Józsefné, Sza bó Jó zsef

Har minc szo ros vér adó:

Fo dor Sán dor Im re, Fo dor Ár pád, Göblyös Ferencné,
Ka pu si Jánosné, Stefán And rás

Negy ven sze res vér adó:
Ko vács Mik lós, Nagy La jos, Vízkeleti Gyu la

Öt ven sze res vér adó:
Strígel Józsefné

Hat van szo ros vér adó:
Dikácz Lász ló, Tukarcs Sán dor.
Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni ma gam és a vér adó ink 
ne vé ben Pol gár mes ter Úr nak és Fegy ver nek Ön kor -
mány za tá nak a tisz te le tünk re meg ren de zett ün nep sé get.
Min den Ked ves Vér adó 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-

Véradókat köszöntöttek

2007. no vem ber 18-án Szent Er zsé bet szü le té sé nek 800. 
év for du ló ja al kal má ból ün ne pi szent mi sét tar tot tunk a Ka -
to li kus temp lom ban. A részt ve võk nek Szent Er zsé bet ke -
nye rét és a ju bi le u mi év al kal má ból ké szí tett gyer tyát
ad tak aján dék ba a Karitász cso port tag jai. Ahol a Karitász
mû kö dik már ha gyo má nya van a ke nyér osz tás nak, mely -
hez most mi is csat la koz tunk. Örültünk az átlagosnál
nagyobb számú megjelenésnek. 

2007. no vem ber 24-én a szapárfalui Ká pol na fel szen te lé -
sé nek 15. év for du ló ján Dr. Se re gély Ist ván nyugalmazott
eg ri ér sek ce leb rált szent mi sét. Ezt kö ve tõ en meg ál dot ta
az Ár pád-há zi Szent Erzsébet Közösségi Házat.

A Kö zös sé gi Ház ki ala kí tá sá ban tá mo ga tó ink voltak:

az Eg ri Ér sek ség, Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta, Huber Fe renc, Hermann And rás, Dr. Kókai Já nos,

Dr. Mé hész Ju dit, Dr. Kiss György, Dr. Kiss Györgyné,
Besze és Tár sa BT, Dr. And rea Olschewski, Dr. Vincze
Lászlóné, Ficsór Dé nes, Hillender Györgyné, Mervai Ist -
ván, Hapek Imréné, Rencz Ti bor, Fa ze kas Faipari KFT.

Meg kö szön jük az Al föl di Tész ta gyár tó KFT Örményesi
Üze mé ben ré szünk re ado mány ként sü tött kenyeret.

Ál dott, Bé kés Ka rá cso nyi Ün ne pe ket Kí vá nunk
-Leblanc Lajosné-

Karitász Cso port ve ze tõ-

Lezárult a Szent Erzsébet év

Több mint 450 kö tet könyv vel gya ra po dott az ál lo mány
eb ben az év ben.

A nyit va tar tás szer dán és csü tör tö kön hosszabb, mint
más kor, 17:30-ig tart.

Szom ba ton is vár juk az ol va só kat, lá to ga tó kat 9 órá tól 12
órá ig. Nem csak köny ve ket köl csö nöz het, ha nem új sá go -
kat is. 

Könyv tár kö zi köl csön zés sel meg tud juk kér ni azo kat a
do ku men tu mo kat,  me lyek ná lunk nin cse nek meg.

Fény má so lást is vál la lunk.

Tag díj fi ze tés nél kül, egy sze rû re giszt rá ció után le het
• hely ben ol vas ni, internetezni, nyom tat ni, szkennelni.

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ré gi és új ol va sót, lá -
to ga tót.

-Budainé Alattyányi Mag dol na-

Tud ja-e? 
Né hány szó a Könyvtárról
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Ked ves Szü lõk! Ked ves Test vé rek!

Sze re tet tel ér te sít jük, hogy a 2007/2008. tan év ben is el in -
dít juk a re for má tus hit ok ta tást gyer me kük szá má ra.

Az el múlt évek hez ha son ló an az is ko lás gyer me kek he ti
fél órá ban és az óvo dás gyer me kek szá má ra he ti - ma xi -
mum - fél órá ban foly na a hit ok ta tás.

A gye re ke ket ugyan ak kor vár juk to váb bi al kal ma ink ra is.

Eze ket az al kal ma kat já té kos, vi dám, ze nés for má ban
tart juk, az élet ko ri sa já tos sá go kat fi gye lem be vé ve. A hit -
ok ta tás ra já ró gyer me kek szá má ra a tan köny ve ket és a
fel sze re lést mi biz to sít juk!

A he te dik és nyol ca dik osz tá lyos gyer me kek szá má ra
kon fir má ci ói elõ ké szí tõ órá kat tar tunk.

Hét vé gén a kö zép is ko lás ko rú fi a ta lok szá má ra pe dig if -
jú sá gi bib lia órát tar tunk.

Vár juk to váb bi kér dé se i ket a 30/974-1286, vagy az
56/438-326-os te le fon szám okon.

Tisz te let tel kö szön tik önö ket a Tiszaroffi Re for má tus
Egy ház köz ség lel ké sze és hit ok ta tó ja.

Ál dás, Bé kes ség!
-Halassy Fe renc-

-tiszaroffi re for má tus lel ki pász tor-

Hitoktatás

Mit is je lent az Ad vent szó? El jö ve -
tel, meg ér ke zés, az Úr ér ke zé se.
Ad vent mint egy fel ké szít ben nün -
ket a Mi Urunk, Jé zus Krisz tus mél -
tó kép pen va ló vá rá sá ra, szü le-
tésének meg ün nep lé sé re. Ér de -
kes ket tõs ség jel lem zi ezt az idõ -
sza kot. A de cem ber a leg sö té tebb
hó nap, ek kor a leg rö vi deb bek a
nap pa lok, még is a meg gyúj tott

gyer tyák fényt árasz ta nak. Ta lán eb ben a hó nap ban van
a leg hi de gebb, még is az ad vent he tei me leg sé get árasz -
ta nak. Ho gyan le het tel jes az ün nep lé sünk? Úgy hi szem
csak ak kor, ha tud juk kit vá runk. Jé zus Krisz tust vár juk.
Mert Jé zus Krisz tus ér tünk tör tént meg szü le té sé nek az
ün ne pe a Ka rá csony. So kan és so kat em lí tik a sze re tet
ün ne pe ként, de csak is Krisz tus ál tal vál hat az zá! Az em -
be ri sze re tet csak ar ra ké pes, hogy er re a két nap ra el csi -
tul jon az in du lat, a ha rag, vagy a gyû lö let, majd mi u tán
elteltek ezek a na pok, foly ta tó dik min den ott, ahol ab ba -
ma radt. Krisz tus ma ga a sze re tet! Mert úgy sze re tett ben -
nün ket a Min den ha tó Is ten, hogy egy szü lött fi át ad ta,
hogy min den ki, aki hisz ben ne el ne vesszen, ha nem örök 
éle te le gyen. En nek át élé se és meg ér té se a leg na gyobb
aján dék, amit kap hat az em ber ka rá csony ün ne pén.
Több fon tos kér dést is fel vet ben nünk ez az idõ szak. Nyit -
va áll a szí vem elõt te? Kész va gyok be fo gad ni õt az éle -
tem be? El fo ga dom-e, hogy az éle tem ál ta la le het tel jes?
Min den kép pen ez az idõ szak ön vizs gá lat ra és el csen de -
se dés re is in dít. Ter mé sze te sen nem csak eb ben az idõ -
ben kell ezt meg ten ni, de ilyen kor fo ko zot tan is ér vé nyes.
Va ló ban, aki meg ér ti, hogy Jé zus Krisz tus ér te szü le tett
meg, an nak iga zi, tel jes ün nep lé se le het, és an nak me -
leg ség, öröm jár ja át a szí vét! Em lé kez tes sen min ket min -
den aján dék, amit ka punk, Is ten leg na gyobb ka rá cso nyi
aján dé ká ra! Le gyen min den aján dék mö gött, amit adunk
és ka punk, a mind eze kért va ló há lánk! Ál dott, bol dog és
bé kés ün nep lést kí vá nok min den ked ves test vé rem nek!
Ál dás, bé kes ség!

-Halassy Fe renc-
-tiszaroffi re for má tus lel ki pász tor-

Ad ven ti gon do la tok

Hat éves mun kát, több száz fel lé pést, köz tük szá mos bá li
köz re mû kö dést tud hat nak ma guk mö gött a Baldácsy Mû -
vé sze ti Egye sü let cso port jai. Most vi szont úgy ha tá ro zott
a tag ság, hogy az elõt tünk ál ló bá li sze zon ban mi ren de -
zünk ilyet. Ez lesz az el sõ Baldácsy Bál.
Az idõ seb bek em lé kez het nek ar ra, hogy a bá lok több sé -
gét an no a „bé ke be li idõk ben” is kü lön bö zõ egy le tek, kö -
rök, egye sü le tek (az ak ko ri ci vil szer ve ze tek) szer vez ték.
Ily mó don volt min den év ben ipa ros bál, gaz dász bál, és
ha son lók - év rõl év re ese mény szám ba men tek ezek a
ren dez vé nyek. 
Egye sü le tünk pro fil já ba egyéb ként is bõ ven be le fér, hogy 
a tár sas tánc mû faj ért, a bá li kul tú ra fej lesz té sé ért, az igé -
nye sebb könnyû mû fa jú szó ra ko zá si le he tõ sé ge kért is te -
gyen va la mit a ha gyo mány õr zõ mû vé sze ti te vé keny ség
mel lett. És a tag ság dön tött: vál lal juk fel, ren dez zük meg,
és tö re ked jünk ar ra, hogy ha gyo mánnyá vál jon - so kak
örö mé re!
Kül sõ sé ge i ben és tar tal má ban egy aránt szín vo na las
össze jö ve telt ter ve zünk. Igé nye sebb kör nye zet ben, nyi -
tó tánc cal, íz le tes va cso rá val, va ló di, ní vós bá li ze né vel
(Dél-Ma gyar or szág ta lán leg ne ve sebb ren dez vény-ze -
ne ka ra, a „Gera fi vé rek” trió), va ló di bá li tánc cal, va ló di
bá li han gu lat tal, mér ték tar tó ele gan ci á val - ahogy en nek
len nie kell.
No igen, a tánc. Hát ez zel ugye van nak gond ja ink. Tán co -
sa ink nak ugyan re me kül megy az ug rós, meg a ver bunk,
de bi zony több nyi re õk is - és még so kan má sok - baj ban
van nak, ha a bá lon egy las sú, vér bõn lük te tõ négy ne gye -
des hang zik fel, és tánc ba kel le ne vin ni a lányt, és meg
kel le ne fog ni a de re kát, és lej te ni egy rum bát - él vez ve a
rit must, él vez ve a tán cot. Nos ép pen ezért az Egye sü let
tár sas tánc tan fo lya mot is in dí tott a bál elõtt. Rum ba, ke -
rin gõ, blu es, samba, rock-and-roll - egy elõ re ennyi, de a
tíz hét alatt, he ti két órá ban a ja nu ár 29.-i há zi vizs gá ig
még to váb bi tán cok ban sze rez nek „hasz nál ha tó tánc tu -
dást” a részt ve võk. 
No per sze le het, hogy Ön ter mé sze tes ma ga biz tos ság gal 
mo zog a tánc par ket ten. Ha így van, ak kor sem mi képp ne
je lent kez zen! Ha azon ban a rum ba he lyett az asz tal nál
ül ve a szal vé tát ta nul má nyoz za, mi köz ben pár ja rosszal -
ló an ve ri lá bá val a tak tust, ak kor ta lán, eset leg, még is… 
Még most sem ké sõ.
Ter mé sze te sen egy ilyen ren dez vény pénz be ke rül - még 
ak kor is, ha most nem a nye re ség az el sõd le ges cél. A
bá li be lé põ ára 2008. ja nu ár 15-ig 10.000 Ft (utá na
17.000 Ft), a tánc tan fo lyam dí ja csak 6.000 Ft. Aki ve lünk
akar bá loz ni, és vál lal ja a tan fo lya mot a há zi vizs gá val
együtt (nem kell tõ le fél ni, nem vizs ga bál!), at tól ked vez -
mé nye sen 13.000 Ft-ot ké rünk, azt is há rom ha vi rész let -
ben. Az egye sü let ak tív tag jai to váb bi ked vez ményt
kap nak: a tánc tan fo lyam in gye nes, és ered mé nyes vizs -
ga ese tén a be lé põ jegy ük is csak nyolc ezer be ke rül.
Ja igen. A bál 2008. feb ru ár 2.-án lesz a Mû ve lõ dé si Ház -
ban. 
Min den kit sze re tet tel vá runk!

-Gö rög Gá bor elnök-

El sõ Baldácsy Bál
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Em lé ke zés!

S. Tóth Im re

el hunyt 2007. 09. 05-én.

"El men tem tõ le tek, nem tud tam bú csúz ni.
Itt ha gyom szí ve tek ben em lé kem örök ké.

Ha lát ni akar tok néz ze tek az ég re
Áll ja tok meg sí rom nál csen de sen

Ne fe led je tek el so ha sem."

Fe le sé ge, fia, me nye, uno ká ja



Elõ ször is az õszi hor gász ver se nyünk rõl sze ret nénk be -
szá mol ni. Ok tó ber 14-én ren dez tük meg a 2-es holt ágon.
Az egész Ti sza sza kaszt el fog lal ták hor gá sza ink, kö zel
100 ver seny zõ ne ve zett be. Rend ben, zök ke nõ men te sen
zaj lott le. A Pol gár mes te ri Hi va tal ki fo gás ta la nul elõ ké szí -
tet te a víz par tot és kiplakátolta a ren dez vé nyün ket. A
Kép vi se lõ tes tü let anya gi lag is se gí tet te a le bo nyo lí tást és
sze mé lye sen is meg te kin tet ték a hor gász ver senyt. 
Az aláb bi ered mé nyek szü let tek:

Fel nõtt ka te gó ria:  
 1. Len ge Csa ba
 2. ifj. Pál Sán dor
 3. Gúth Sán dor
 4. Tóth Ró bert
 5. Már ton Zsolt
 6. Bu dai Lász ló

Ifi-gye rek ka te gó ria
 1. Naszek Ist ván
 2. Si mon At ti la
 3. Naszek Sán dor     
 4. Köpösdi Nor bert
 5. Fo dor Ri chárd
 6. Mága Jó zsef

Meg aján dé koz tuk a leg idõ sebb és a leg fi a ta labb ver seny -
zõn ket: Pál Sán dort, Fá bi án Já nost és Czakó Györgynét,
az egyet len nõi ver seny zõt is.
Ne ve zés kor az in du lók egy kis édes ség cso ma got kap tak.
A ver seny be fe je zõ dé se után min den in du lót, kí sé rõt,
szer ve zõt és né ze lõ dõt ebéd del ven dé gel tünk meg.
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.

Ör ven de tes tény, hogy a 2007. év ben új ra emel ke dett
tag lét szá munk. Össze sen 464 fõ vál tott ná lunk hor gász -
en ge délyt. Ez kö szön he tõ egy részt a te le pí té sek nek,
más részt an nak, hogy a hor gá szok ren del ke zé sé re áll -
tunk a nap min den sza ká ban még a la ká son is.
Tá jé koz tat juk tag ja in kat, hogy a jö võ év ben vál to zá sok
lesz nek a hor gász iga zol vány ban és a szö vet sé gi be tét -
lap bé lyeg for má ban fog meg je len ni. Ezek rõl, il let ve a hor -
gász en ge dé lyek árá nak ala ku lá sá ról a hor gász iro dá ban
rész le te seb ben tu dunk fel vi lá go sí tást ad ni.
 Az en ge dé lyek áru sí tá sá val Tukarcs Ist ván ügy ve ze tõt
bíz tuk meg. Más jel le gû hor gász prob lé mák kal és a hor -
gász vizs gá val kap cso la to san is for dul ja nak hoz zá bi za -
lom mal. Ka rá csony kö rül le het ér dek lõd ni a jö võ évi
hor gász en ge dé lyek rõl.
Az áru sí tás idõ pont ja nem vál to zott.
Fo ga dó órák: Szer da 17-18

Pén tek 17-18, il let ve amed dig ve võ van.
Sze re tet tel vá runk min den kit, ré gi és új hor gá sza in kat
egy aránt.
Kér jük, hogy csak olya nok vált sa nak ná lunk hor gász en -
ge délyt, akik az or szá gos hor gász ren det és a ha lá sza ti
hasz no sí tó ál tal elõ írt sza bá lyo kat be tart ják. Akik több
bot tal hor gász nak, vagy til tott mód szer rel, akik nem tart -
ják be a da rab és mé ret kor lá to zást (el vi szik a kis pon tyot
is) nincs ná lunk he lyük. Azt sze ret nénk, ha min den ki ko -
mo lyan ven né, hogy sze me tes he lyen nem le het hor gász -
ni. Ne do bál ják szét a sö rös do bo zo kat és a mû anyag
fla ko no kat, ne do bál ja nak be a ki ala kí tott hor gász hely re
„barrikádot”, /fa ága kat, dró tot/ , hogy má sok ne tud ja nak
ott hor gász ni. A hor gász el len õrök eze ket a dol go kat szi -
go rúb ban fog ják ven ni.
Kér jük tag ja in 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 ja nu ár 10-ig ad ják le
az aláb bi he lye ken:
• 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.

A fo gá si nap ló ba be kell ír ni a táb lá zat ban fel tün te tett ha -
lat is. Év vé gén össze sí te ni kell a fo gást halfajtánként. Aki
el fe lej ti le ad ni a fel so rolt do ku men tu mo kat, az jö võ re nem
kap hat hor gász en ge délyt.
Kö szön jük mind azok nak, akik fel aján lot ták hor gász egye -
sü le tünk nek adó juk 1 %-át. A be folyt össze get a prog ram -
ja ink meg ren de zé sé re hasz nál tuk fel. Az jö võ év ben is
szí ve sen fo gad juk a tá mo ga tást mind azok tól, akik se gí te -
ni sze ret né nek ez zel is ben nün ket.
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 ván a Fegyverneki Hor gász
Egye sü let ve ze tõ sé ge.

-Tukarcs Istvánné-

A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei

Em lé ke zés

Nagy Jószefné (sz.: Göblyös Irén)

el hunyt 2007. 10. 19-én

"El csi tult a szív, mely ér tünk do bo gott.
Meg pi hent a kéz, mely ér tünk dol go zott.

Pi henj csen de sen, hol nincs több fáj da lom,
de szí vünk ben itt le szel míg élünk e vi lá gon."

A Gyá szo ló Csa lád 
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foly ta tá sa az el sõ ol dal ról

Az osz tály te rem ben rö vid élet tör té ne te ket is mer tünk
meg. Meg ha tot tan szá mol tunk be csa lá dunk ról, sor sunk
je len tõ sebb for du ló i ról, a fegyverneki ré gi em lé ke ink rõl.

Va la mennyi en el is me rés sel szól tunk is ko lánk ki emel ke -
dõ ok ta tó-ne ve lõ mun ká já ról, a szi lárd ala pok ról amit itt
sze rez tünk, ame lye ket a ké sõb bi ek ben eredményesen
tud tunk ka ma toz tat ni ta nul má nya ink so rán. Az élet kü lön -
bö zõ te rü le te in igye kez tünk helyt áll ni, ahogy ezt ta ná ra -
ink ta ní tot ták. Tisz te let tel kö szön töt tük kö rünk ben Pál
Sán dor ta nár urat, meg hall gat tuk Dajkáné Mag di né ni és
Rapavi ta nár úr hoz zánk írt ked ves so ra it. Nem csak az
is ko lá hoz de a te le pü lés hez is mély ér zel mi kö tõ dé sünk
van. Ha te het jük el lá to ga tunk Fegyvernekre, s vé gig sé -
tál va az ut cá kon a Holt-Ti sza par ton ré gi él mé nyek ele ve -
ned nek fel, szí vün ket me len ge tõ szép em lé ke ket õriz ve.
Az is ko la lá to ga tás után a Mû ve lõ dé si Ház ban íz lé ses,
meg hitt kör nye zet ben foly tat tuk az él mé nyek fel idé zé sét.
Le he tõ sé günk nyílt egy tar tal mas, gaz dag anya gú ki ál lí -
tás megtekintésére is.

Õszin te sze re tet tel kö szön jük meg Nidáné Majzik Icu ka
osz tály tár sunk nak és min den ki nek aki köz re mû kö dött,
hogy kö rül te kin tõ szer ve zõ mun ká juk kal ilyen bõ sé ges
fe lejt he tet len él mény hez jut tat tak va la mennyi ün ket.

Tóth Ár pád so ra it idéz ve vár juk a kö vet ke zõ ta lál ko zót:

„ Jó is ko lánk! Még sok-sok öt ven évet
Érj meg, légy fény lõ, tisz ta, nagy,

Kö ved kö zött lük tes sen az if jú élet,
Ezer me leg szív, ezer büsz ke agy,

Ne mes ta ná rok, sok ne mes ta nít vány
Hí rét nö vel jék e tisz ta fa lak

S ne áll jon meg kö zöt tünk so ha hit vány, 
S ne ront sa fé nyük so ha rút sa lak”

-Tiba Mihályné Iványi Ve ro ni ka-

Ötven éves találkozó

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy az
1995. év XLII. Tör vény ben meg ha tá ro -
zott kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri köz -
szol gál ta tást Jász-Nagykun-Szolnok
me gye, il let ve Szol nok Me gyei Jo gú
Vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén be lül a
Fû tés tech ni kai Kft. lát ja el. A tör vény
sze rint a he lyi ön kor mány zat ál tal szer -
ve zett és e tör vény ben meg ha tá ro zott
ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tást a
tu laj do nos kö te les igény be venni.

Ér te sít jük Tisz telt Ügy fe le in ket, hogy Fegy ver nek te rü le -
tén a kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tást 2008.
év ben áp ri lis, má jus, jú ni us, szep tem ber, ok tó ber, no -
vem ber, de cem ber hó na pok ban vé gez zük.

A szol gál ta tás tény le ges idõ pont já ról 8 nap pal elõbb ér te -
sí tést adunk.

Kér jük, hogy tör vé nyi kö te le zett sé gük nek ele get té ve, a
köz szol gál ta tás el vé gez he tõ sé gé nek fel tét ele it biz to sí ta -
ni szí ves ked je nek.

Kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás ok:
• ké mé nyek idõ sza kos el len õr zé se, tisz tí tá sa,
• ké mé nyek idõ sza kos mû sza ki fe lül vizs gá la ta,
• ké mé nyek hasz ná la tá val kap cso la tos szak vé le mé -

nyek adá sa.

A Fûtéstechinkai Fft. ne vé ben meg kö szön jük a se gí tõ
köz re mû kö dé sét.

-Fû tés tech ni kai Kft -

Kéményseprõ

En ged tes sék meg el mon da nom:
ké rem, ne akar ják már rám erõl -
tet ni ezt az újabb rém ál mot:
helovín-nek ej tik, egész más ként
ír ják, - fo gal mam sincs, mi a szó
ere de ti je len té se. Be hoz ták már
pár éve a sze rel me sek nap ját, a
Va len tin na pot, ami kor ná lunk,
ma gya rok nál a Bá lin to kat ün ne -
pel jük - be hoz ták az üz let ked vé -
ért. Ame ri ká ból, túl ról a ten ge ren.

Mert tud ni le he tett, hogy meg ug rik ál ta la a vi rág bol tok for -
gal ma, és töb bet árul nak a ró zsás-csi csás giccs por té kát
ké szí tõk is. Nem mon dom, ki volt ez ta lál va, ké rem. Mert
az, hogy ne künk, ma gya rok nak sem mi kö zünk nincs a
Va len tin nap hoz, ugyan már kit ér de kel ne? Most meg itt
ez a halloween. Nem tu dom, ké rem, le het, hogy már öreg
va gyok, de az én ne vel te té sem ben nem fér meg egy más
mel lett a sír gyer tya az egyik na pon, a tök lám pa meg a rá -
kö vet ke zõn. És tá vol áll jon tõ lem, nem aka rom én fe lül bí -
rál ni a ten ge ren tú li szo ká so kat, csak hát el ké ne
dön te nünk, hogy ma gyar ha gyo má nyo kat ápo lunk-e a jö -
võ ben, vagy ezt az is ten ver te, nevétsemtudomkimondani 
ide gent. Jól tes sék ér te ni: ne kem óvo dás ko rom ban szép
sza vú csen gõt sze relt test vér bá tyám egy bot ra, és bet le -
he mez ni vitt ma gá val, meg szép új évet kö szön te ni:
mond ják meg ne kem õszin tén: há nyan cse lek szik ugyan -
ezt a kisfiukkal, plá ne meg a kis test vér ük kel a most
halloween-ezõk meg valentinozók kö zül - mond ják meg,
de õszin tén! Alig pár éve két ség be vol tunk es ve, hogy
nem süt he tünk töb bé má kos bejg lit, ha csat la ko zunk az
Uni ó hoz. Nem átal lot tuk ma gyar sá gunk leg fõbb szim bó -
lu má nak rang já ra emel ni a ka rá cso nyi desszer tet, mint ha 
tény leg ezen múl na nem ze ti iden ti tá sunk, de csöp pet
sem tö rõ dünk ve le, hogy nincs ma gyar sza vunk a disc
jockey-ra (hogy ne mond jam: dj-re), hogy kü lön szó tárt
kell hasz nál nia az em ber nek, ha vé gig megy egy üz let so -
ron; vagy hogy szá munk ra tel je sen ide gen ha gyo mányt
köl csön zünk a Nagy Test vér tõl, csak hogy ápol has sunk
va la mit.

A mi nap be szél get tem egy va la mi kor Cseh or szág ba férj -
hez ment szlo vák asszony ká val. Az Ad vent idõ sza ká ról.
Mert hogy a cseh fõ vá ros ban õ most a szlo vák ki sebb ség
tag ja ként él. Komp ro misszum ról be szélt ne kem az a nõ a
mik ro fon ba, ami komp ro misszu mot csa lá don be lül kö töt -
tek, és ami nek ered mé nye ként egy for mán föl lel he tõk ná -
luk a ka rá csony vá rás idõ sza ká ban a cseh, a mor va és a
szlo vák ha gyo má nyok. Tes sék ne kem meg mon da ni, ké -
rem, há nyan pu col tat ják ki gyer me ke ik kel az õ ci põ jü ket,
s ra kat ják ki ve lük az ab lak ba Mi ku lás elõ est jén, hogy
sza lon cuk rot csen je nek azok ba, ha el aludt a gye rek; és
megint kér de zem, jár nak-e ve lük bet le he mez ni, ha el jön
an nak is az ide je. Fé lek, sok kal ke ve seb ben, mint akik
tök lám pát gyúj tot tak most ha lot tak nap ján, vagy
biggyesz tet ték ki a kis ka pu osz lo pá ra, mert ilyet is lát tam
már. Igaz, nem ide ha za, ha nem túl a ha tá ron, Rozs nyó
fe lé me net.

Szó val - mert száz szó nak is egy a vé ge - te gyünk, ké rem, 
egy pró bát, mert ha már annyi ra mú lik azon a frá nya üz le -
ten, hát gyárt sa nak az er re szakosodottak Bet le he met -
Kis Jé zus ká val, Má ri á val meg Szent Jó zsef fel - ahe lyett,
hogy giccs pa rá dé val árasz ta nak el ben nün ket. Meg lát -
ják, an nak is lesz ke let je, ha már ma gyar szót ta nul tunk
an nak ide jén édes anyánk tól, és ab ban is meg le lik örö mü -
ket a gye re kek, az õ szü le ik, hát még majd Nagyiék, ha
be ko pog nak hoz zá juk a kis pász to rok.

-Hu bai Gruber Mik lós-

Haloween
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Te le pü lé sünk kü lön le ges év for du lót ün ne pelt 2007. no -
vem be ré ben, Er zsé bet nap ján. Nem csak Fegy ver nek, de
az Al föld szá mos vá ro sá nak éle té ben nyi tott új fe je ze tet a
Szol nok - Deb re cen vas út vo nal meg nyi tá sa száz öt ven
év vel ez elõtt, 1857. õszén. 

A pá lya át adá sát hosszú esz ten dõk ke mény mun ká ja
elõz te meg. A vas út meg je le né se elõt ti idõk ben 3 ál ló nap
alatt le he tett el jut ni Deb re cen bõl Szol nok ra. Nem fe je zõd -
tek még be ek kor a nagy fo lyó sza bá lyo zá si mun kák, s
egy-egy ára dás al kal má val a Ti sza vi ze a Nagy kun ság
õs fo lyó med re in ta lált le fo lyást egé szen a Kö rö sig. Az ár vi -
zek ha tal mas mo csa ra kat hagy tak ma guk mö gött, ame -
lyek sok szor tel je sen le he tet len né tet ték a köz le ke dést,
eb bõl adó dó an a ke res ke del met is. Ezen kí vánt ja ví ta ni
az or szág gyû lés, ami kor 1836-ban meg sza vaz ta az el sõ
vas úti tör vényt. Már eb ben az el sõ jog sza bály ban sze re -
pel tek a leg sür gõ seb ben ki épí ten dõ vas út vo na lak, és kö -
zöt tük volt a Pest - Deb re cen út irány is. Egy dús gaz dag
pes ti nagy ke res ke dõ, Szi tá nyi Ullmann Mó ric a tör vény
meg sza va zá sa ide jén meg ala pí tot ta Ma gyar Kö zép pon ti
Vas út tár sa ság ne vû cé gét, amely Ma gyar or szág leg el sõ
ilyen jel le gû vál la la ta volt. A rész vény tár sa ság két vas úti
fõ vo nal ki épí té sé re ka pott en ge délyt: a Pest - Bécs és a
Pest - Deb re cen vo na lak ra. Ezek azon ban túl nagy fa lat -
nak bi zo nyul tak, ezért Ullmann Mó ric úgy dön tött, hogy a
bé csit csak Vá cig, a deb re ce nit pe dig csak Szol no kig he -
lye zik üzem be. Ez meg is tör tént, de a to váb bi épít ke zést
több év vel elo dáz ták az 1848/49-es ese mé nyek. A sza -
bad ság harc kö vet kez té ben a Ma gyar Kö zép pon ti Vas út -
tár sa ság csõd be ju tott, ezért 1850-ben min den va gyo nát
el ad ta az ál lam nak. An nak az ál lam nak, ame lyet ek kor
már a Habs burg Bi ro da lom szék he lye, Bécs kép vi selt. A
ma gyar vas pá lyák új tu laj do no sa az Oszt rák Dél ke le ti Ál -
lam vas út lett, amely im már pusz tán a Habs burg ér de kek -
nek meg fe le lõ en foly tat ta az épít ke zést elõbb Vác és
Bécs, majd Szolnok és Debrecen között.

A Nagy kun ság ban és a Haj dú ság ban az ál lam kincs tár fel -
vá sá rol ta a vo nal hoz szük sé ges te rü le te ket, majd nyolc -
ezer ku bi kost fel fo gad va el ké szí tet te a vas úti töl tést. Ez
volt a leg ne he zebb mû ve let, fõ leg a Kis új szál lás és Kar -
cag kö zöt ti mo csár vi lág ban. Sok mun kás éle tét vesz tet te,
mi re a töl tés 1854-ben ki emel ke dett a ví zi vi lág ból. Az
1854. esz ten dõ azon ban in kább ar ról ne ve ze tes a ma -
gyar vas út tör té net ben, hogy az ál lam ed dig fi nan szí roz ta
a vas pá lyák ki épí té sét, in nen tõl kezd ve a fej lesz tés ben

gyö ke res vál to zás kö vet ke zett. Hi bás po li ti kai dön té sei
mi att ugyan is az oszt rák kor mány zat olyan ka taszt ro fá lis
anya gi hely zet be ke rült, hogy a bi ro dal mat tel jes ál lam -
csõd ve szé lyez tet te. Ezért ke rült sor az ál la mi gaz da ság -
po li ti ka, ezen be lül a köz le ke dé si irá nyí tás
át szer ve zé sé re. Fe renc Jó zsef csá szár alá ír ta az „En ge -
dé lye zé si tör vény” né ven el hí re sült ren de le tet, amely az
ál lam vas úti rend szer mel lett ma gán tár sa sá gok szá má ra
is le he tõ vé tet te a vas út épí tést. Még meg sem szá radt a
csá szá ri szen te sí tõ pe csét az új jog sza bá lyon, a nyu -
gat-eu ró pai pénz vi lág fe jei már is moz go lód ni kezd tek:
me sés ha szon re mé nyé ben azon nal él ni kí ván tak a nem
mindennapi lehetõséggel.

A fé lig el ké szült Szol nok - Deb re cen vo na lat egy föld bir to -
kos ok ból ál ló kon zor ci um vet te meg, amely nek az élén
gróf Andrássy György állt. A tõ ké sek 1856. no vem ber
10-én kap ták meg az épí té si en ge délyt, majd min den jo -
gu kat és kö te le zett sé gü ket egy rész vény tár sa ság ra ru -
ház ták át, amely fel vet te a Csá szá ri és Ki rá lyi
Sza ba dal ma zott Tiszavidéki Vas út tár sa ság ne vet. Az
épít ke zés a hát tér ben zaj ló pénz ügyi mû ve le tek alatt is fo -
lya ma to san zaj lott. Az Oszt rák Dél ke le ti Ál lam vas út kész
töl té se ket és te leg ráf há ló za tot ha gyott örök sé gül, vi szont
a Tiszavidéki Vas út ra há rult a sí nek fek te té se, az át ere -
szek, vas úti át já rók, ál lo má sok, õr há zak, fû tõ há zak és hi -
dak meg épí té se. A sok-sok mun ka gyü möl cse 1857.
õszén érett be: a vas út tár sa ság meg je len tet te fel hí vá sát a 
ko ra be li saj tó ban, mi sze rint a szolnok - deb re ce ni vas pá -
lya ün ne pé lyes meg nyi tá sát no vem ber 19-re, Er zsé bet
nap já ra tûz te ki. Így fe jez te ki hó do la tát a vál la lat Er zsé bet 
ki rály né, Fe renc Jó zsef felesége elõtt. 

A bé csi ural ko dó há zat Alb recht von Habs burg, ha zánk
ak ko ri fõ kor mány zó ja kép vi sel te a nagy na pon. A száz öt -
ven év vel ez elõtt ren de zett ün nep ség rõl a Ma gyar Saj tó
cí mû lap így tu dó sí tott: „A ven dé gek szá ma, kik az ün nep -
re meg hí vat tak, négy szá zat túl ha la dott. Szol nok tól kezd -
ve egész Deb re cze nig min den vas úti épü le tek
ün ne pé lye sen fel vol tak vi rág fü zé rek kel, lo bo gók kal,
nem ze ti és bi ro dal mi czímerekkel dí sze sít ve, s a vo nat
min den ál lo má son a zász ló i val, czéheivel s elöl já ró i val
meg je le nõ összes nép ál tal él jen ri a dá sok és ze ne közt fo -
gad ta tott. Õ csá szá ri ki rá lyi Fel sé ge ré szint a köz hi va tal -
nok ok, ré szint a hely be li lel kész ál tal üd vö zöl te tett a nép
és köz sé gek ne vé ben. A vas út fel szen te lé sét a nagy vá ra -
di me gyés püs pök a debreczeni in dó ház nál e vé gett ké -

Százötven éves az alföld vasszekere

Vé get ért egy hosszú ra nyúlt fut ball sze zon. Lab da rú gó ink
jól meg ér de melt pi he nõ jü ket töl tik, hogy ja nu ár ban újult
erõ vel vethesség be le ma gu kat a mun ká ba. Az el múlt
évek kel el len tét ben nem a he lye zé se ket sze ret ném a kö -
vet ke zõ so rok ban is mer tet ni, sok kal in kább azo kat az
eredményeket tár nám olvasóink elé, me lyek rõl rit káb ban
esik szó. Egye sü le tünk ben év rõl év re egyre több lab da rú -
gó ta lál ja meg a spor to lá si le he tõ sé get. Fi gye lem re mél tó, 
hogy idén Papp La jos ve ze té sé vel ovi fo ci né ven már az
egé szen pi ci gye re kek megis mer ked nek a fo ci szép sé ge i -
vel. Náhóczki Sán dor má so dik apa ként ne vel ge ti fo cis ta -
pa lán tá it, akiknek szá ma már a har min cat is meg ha lad ta.
Az in nen "ki öre ge dett" já té ko sok már hét rõl-hét re tét mér -
kõ zé sen lép het nek pá lyá ra az U-13-as kor osz tállyal, aki -
ket Fa ra gó Zsolt ké szít fel a találkozókra. Öröm te li, hogy
míg el len fe le ink játékoshiányban szen ved nek ad dig ná -
lunk 18-20 gye rek lá to gat ja az edzé se ket és a mér kõ zé -
se ket. A ser dü lõ ink Ba logh Gá bor ve zér le té vel ri o gat ják
el len fe le i ket, több igen te het sé ges lab da rú gó val. Az if jú -

sá gi és fel nõtt gár dánk tré ning je it Faragó At ti la ve ze ti. A
közösedzések le he tõ vé te szik, hogy a fi a tal fut bal lis ták
bár mi kor be vet he tõk le gyenek egy-egy baj no ki, vagy ku -
pa mér kõ zé sen a fel nõt tek kö zött is. Mint elõ zõ so ra im ban
lát ha tó egye sü le tünk nem csak a má nak él. A jö võt szem
elõtt tart va szi lárd ala pok ra épí ti fel fel nõtt gár dá ját. S
hogy mi eb ben az ered mény? Az, hogy eb ben az
elkényelmesedett vi lág ban - a szá mí tó gép, a PlayStation
s még so rol hat nám - van nak még gye re kek, fel nõt tek,
akik nap sü tés ben, hó ban, sár ban fo ci csu kát húz nak, ki -
fut nak a pá lyá ra és azt mond ják, imá dom ezt a já té kot.

A Fegy ver nek Nagy köz sé gi Sport egye sü let ének tag jai és
ve ze tõi ne vé ben sze ret ném meg kö szön ni, tá mo ga tónk -
nak, szur ko ló ink nak se gít sé gét és sze re te tét. Kü lön
köszönöm Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
tá mo ga tá sát és kí vá nok min den ked ves sport ba rát nak
Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és Bé kés Bol dog Új
Esz ten dõt.

-Faragó Zsolt-

Labdarúgás
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szült pom pás sá tor alatt vé gez te. E nagy na pot
Debreczen a legfényesb ven dég sze re tet tel fe jez te be. Az
ud va ri asz ta lon kí vül még há rom he lyen volt fé nyes la ko -
ma a hi va ta los ven dé gek szá má ra ren dez ve”. Az ün ne pé -
lyes meg nyi tót kö ve tõ en, 1857. no vem ber 23-án
meg in dult a me net rend sze rin ti for ga lom, amely nek kö -
szön he tõ en a 3 na pos uta zá si idõ 3 órára rövidült…

A je les év for du ló ról a MÁV Zrt. Deb re ce ni Te rü le ti Igaz ga -
tó sá ga, a bu da pes ti Köz le ke dé si Mú ze um, va la mint a vo -
nal ál tal érin tett te le pü lé sek ön kor mány za tai 2007.
no vem ber 23-án ün ne pé lyes ke re tek kö zött em lé kez tek
meg. Ezen a na pon a MÁV egy va do na túj, Stadler gyárt -
má nyú, Flirt tí pu sú kü lön vo na tot köz le ked te tett
Budapest-Nyugati pá lya ud var és Deb re cen kö zött. A sze -
rel vény Szol nok tól kezd ve meg állt min den ál lo má son,
ahol az adott ön kor mány zat vál lal ta, hogy rö vid meg em lé -
ke zés sel tisz te leg a fenn ál lá sá nak 150. év for du ló ját ün -
nep lõ vo nal sza kasz elõtt.  Szol nok, Törökszentmiklós,
Kis új szál lás, Kar cag, Püs pök la dány, Haj dú szo bosz ló és
Deb re cen pol gár mes te rei, al pol gár mes te rei kö szön töt ték
a kü lön vo nat uta sa it - kö zöt tük a köz tár sa sá gi el nök, az
Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um, va la -
mint a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um kép vi se le -
té ben meg je len te ket. Az ün ne pi be szé de ket kö ve tõ en
több ál lo má son em lék táb lát avat tak, majd a he lyi mû vé -
sze ti cso por tok - ének kar ok, fú vós ze ne kar ok, vers mon -
dók és szí nész cso por tok - szó ra koz tat ták a ven dé ge ket.
Az uta sok szá ma min den vá ros ban gya ra po dott a hely be li 
elõ ke lõ sé gek kel, így a vég ál lo má son már két száz fõs re
duz zadt a tö meg. Deb re cen ben az ál lo más kultúrvá ró ter -
mé ben Kócziánné dr. Szentpéteri Er zsé bet, a Köz le ke dé -
si Mú ze um fõ igaz ga tó ja ki ál lí tást nyi tott meg „Száz öt ven
éves a Tiszavidéki Vas út” cím mel, amely jö võ év vé gé ig
lá to gat ha tó. A tár lat ko ra be li fény ké pek kel, do ku men tu -
mok kal mu tat ja be a vas út tár sa ság tör té ne tét. Lát ha tók
épü let-, moz dony-, te her va gon- és hídmakettek, il let ve
res ta u rált ál la pot ban ki ál lí tot ták a Fe renc Jó zsef és Er -
zsé bet ki rály né ud va ri ko csi já ból meg ma radt bú tor zat egy 
ré szét is. Hû en a ko ra be li ese mé nyek hez, Deb re cen most 
is a leg fé nye sebb ven dég sze re tet tel fe jez te be a na pot: a
meg hí vot tak négy fo gá sos ebé den ve het tek részt,
miközben új ismeretségeket is köthettek. 

Fegy ver nek ér de ke it Huber Fe renc pol gár mes ter és jó -
ma gam - mint a sze ge di Vas út tör té ne ti Ala pít vány mun ka -
tár sa - kép vi sel tük. Út köz ben tá jé koz tat tuk a kü lön vo nat
ven dé ge it, hogy a fegyvernek-örményesi vas út ál lo má son
nem azért nem áll meg az ün ne pi já rat, mert a két te le pü -
lés nem tar ta ná fon tos nak az év for du lót. Ép pen el len ke -
zõ leg, a mi ál lo má sun kon már no vem ber 19-én
meg em lé kez tünk a száz öt ven éve tör tén tek rõl! Több oka
is volt an nak, hogy a fegyverneki és az örményesi ön kor -

mány zat füg get le ní tet te
ma gát a 23-i ese mé nyek -
tõl. Egy részt ki de rült, hogy
Er zsé bet na pon, a tény le -
ges év for du ló nap ján más -
hol nem ter vez nek
sem mi lyen ren dez vényt.
Más részt így több idõ ma -
radt az ün nep lés re is, hi -
szen nem kel lett
al kal maz kod ni a kü lön vo -
nat me net rend jé hez.
Hosszas szer ve zés után
meg ren dez tük hát sa ját
ün nep sé gün ket, amely
sok kal csa lá di a sabb han -
gu la tú ra si ke rült, mint a
szom szé dos te le pü lé se -

ken pár nap pal ké sõbb tar -
tott meg em lé ke zé sek. A
Him nusz hang ja it kö ve tõ en
há rom be széd hang zott el
jó ma gam, majd Tö rök Csa -
ba, Ör mé nyes pol gár mes te -
re, vé gül Vígh Lász ló,
püs pök la dá nyi MÁV cso mó -
pon ti ve ze tõ ré szé rõl. Ezt
kö ve tõ en a két pol gár mes -
ter fel ava tott egy em lék táb -
lát, ame lyet Bánka Pé ter, a
„Nép mû vé szet if jú mes te re”
cím bir to ko sa fa ra gott dió fá -
ból. A táb la az épü le tet ere -
de ti ál la po tá ban áb rá zol ja, a 
for gal mi iro da mel let ti fal fe -
lü let re he lyez tük ki. Vé gül
olyan jel ké pes gesz tus sal fe je zõ dött be az ün nep ség,
ami lyet - utó lag el mond hat juk - se hol más hol nem lát tunk:
az épü le tet és ma gát az em lék táb lát meg ál dot ta Cseh Ju -
dit re for má tus lel kész, majd fel szen tel te Bor dás Pé ter plé -
bá nos. Ez zel a moz za nat tal az 1857-es vas út szen te lés re
kí ván tuk rá irá nyí ta ni a fi gyel met, hi szen ak ko ri ban az
ilyen nagy ese mé nyek el kép zel he tet le nek vol tak egy há zi
szer tar tás nél kül. Az ün nep ség után mód nyílt be szél ge -
tés re is, hi szen mind a húsz vas utast meg hív tuk, akik nek
a fegyvernek-örményesi vas út ál lo más ad meg él he tést.
Raj tuk kí vül nyug dí jas szak ma be li ek is el jöt tek, hogy
együtt tölt se nek né hány per cet if jabb kol lé gá ik kal. Jel ké -
pes aján dé ko kat vi het tek ha za mind nyá jan, amely em lé -
kez te ti õket mun ka vég zé sük he lyé re, a Tiszavidéki
Vas út tár sa ság egyet len pél dány ban fennmaradt VI.
kategóriájú állomásépületére. 

-Áy Zol tán-

Százötven éves az alföld vasszekere

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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné kör jegy zõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ

Fõ szer kesz tõ: Bognár No é mi

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

2008. évi lap zár ta idõ pont jai: feb ru ár 4. 12 óra, már ci us 31. 12 óra,

jú ni us 2. 12 óra, au gusz tus 4. 12 óra, szep tem ber 29. 12 óra,

de cem ber 1. 12 óra.

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

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

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

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

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

Szol nok, Os tor út 2/a.

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

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

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

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

20. oldal Fegyverneki Hírmondó 2007. december 19.
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