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To vább foly ta tó dik Fegy ver nek tör té nel mi te le pü lés -
köz pont já nak fej lesz té se.

A si ke re sen meg va ló sí tott el sõ üte met kö ve tõ en to vább
foly ta tód hat Fegy ver nek köz pont já nak meg újí tá sa. A
meg újult köz te re ket 2010. vé gé ig bir tok ba ve he tik a
fegyvernekiek.

A Fegy ver nek tör té nel mi te le pü lés köz pont re ha bi li tá ció II. 
üte mé nek be ru há zás hoz 2010-ben nyert 44.830.761 Ft
eu ró pai uni ós tá mo ga tást a te le pü lés. Az 5.1.1/E-09 He lyi
te le pü lés fej lesz té si ak ci ók pá lyá za ti konst ruk ció ke re té -
ben most meg va ló su ló be ru há zás a he lyi la kos ság több
éve je lent ke zõ igé nyei alap ján a kö vet ke zõ fej lesz té se ket
fog lal ja magában:
• Zöld fe lü le tek meg újí tá sa
• A te le pü lés köz pon ti te rü let nyu ga ti ol da lá nak (ka to li -

kus temp lom és re for má tus temp lom kö zött) tel jes jár -
da bur ko la ta i nak cse ré je

• A ró mai ka to li kus és református temp lom elõt ti te rü let
ren de zé se, pi he nõ öve zet ki ala kí tá sa

• „Ipar tes tü let” épü le té nek hom lok zat fel újí tá sa és kör -
nye zet ren de zé se

• 5 fé rõ he lyes par ko ló épí té se
• Te le pü lés mar ke ting ak ció

2010. jú li us 28-án, ün ne pé lyes pro jekt nyi tó ren dez vény
ke re té ben meg tör tént a ki vi te le zé si szer zõ dés alá írá sa,

az épí té si nap ló meg nyi tá sa és a mun ka te rü let át adá sa
így már a kö vet ke zõ na pok ban meg in dul a mun ka.

A be ru há zás a ter vek sze rint 2011. ja nu ár 4-én zá rul, de a 
meg újult köz te re ket a ki vi te le zés üte mé ben már
2010-ben fo ko za to san bir tok ban ve he ti fegy ver nek la kos -
sá ga.

A be ru há zás ról to váb bi in for má ci ók Fegy ver nek Nagy -
köz ség hon lap ján, a www.fegy ver nek.hu cí mén ol vas ha -
tók.

-Nardai Dá ni el-

Tovább szépül a településközpont

Eb ben az év ben az idõ já rás mi att a Vi rág zó Ti sza Nap ja
ese mé nyei két rész ben foly tak.

Jú ni us 25-én a ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en, a hó nap
utol só hét vé gé jé nek pén tek jén kezd tük a Vi rág zó Ti sza
Nap ja ese mé nye it.

Az Or vo si Ren de lõ át adá sa más pá lyá zat ból va ló sult
meg. A Vi rág zó Ti sza Nap já hoz il lesz té sé vel az ér dek lõ -
dõk höz a pla ká to kon és szó ró lap okon át is el ju tott a hí re.
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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.

A Kép vi se lõ tes tü let jú ni us 24-én so ros, jú li us
22-énsoronkívüli ülést tar tott:
• A fegyverneki 0168/2 hrsz. alat ti er dõ mû ve lé si ágú in -

gat lant meg vá sá rol ta.
• A Fegyverneki Hor gász Egye sü let ré szé re kez de mé -

nye zett egye di tá mo ga tás ra be adott ké rel mét el uta sí -
tot ta..

• A Vi rág zó Ti sza Nap ja és az Or szá gos Di ák Gu lyás -
fesz ti vál fi nan szí ro zá sát mó do sí tot ta.

• A Fej lesz té si cé lú hi tel igény be vé te lé rõl szó ló
79/2010.(IV.29.) szá mú ha tá ro zat ban a hi tel össze gét
„8.205 eFt-ról  7.521 eFt-ra”  mó do sí tot ta.

• Kö te le zett sé get vál lalt az ön kor mány za ti tu laj do nú la -
pos te tõs épü le tek te tõ fel újí tá sá ra a költ ség ve tés ter hé -
re 9.897 eFt brut tó összeg ben. (Gyer mek élel me zé si
Kony ha épü le tei, a volt böl csõ de épü le te, a Hárs fa út
13. sz szol gá la ti la kás, Víz mû épü le te, Pol gár mes te ri
Hi va tal épü le te)

• Jó vá hagy ta a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és
Böl csõ de he lyi ne ve lé si prog ram ját.

• Mó do sí tot ta a Pol gár mes te ri Hi va tal Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tát.

• Fegy ver nek nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le té re vo -
nat ko zó an mó do sí tot ta a köz ség te le pü lés szer ke ze ti
ter vé rõl szó ló ha tá ro za tát.

• A Gyer mek élel me zé si Kony ha te vé keny sé gé rõl ké szült 
be szá mo lót el fo gad ta és meg kö szön te az in téz mény
dol go zó i nak szak mai mun ká ját.

• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Nagy köz ség He lyi Épí té si
Sza bály za tá ról, va la mint Sza bá lyo zá si Ter vé rõl szó ló,
a te le pü lés kör nye zet vé del mé rõl szó ló, va la mint a vá -
sá rok tar tá sá nak rend jé rõl szó ló ön kor mány za ti ren de -
le te ket.

• Fej lesz té si hi te lek rõl szó ló ha tá ro za tot pon to sí tott.
• Vis maior pá lyá zat be nyúj tá sá ról dön tött, mely nek ke -

re té ben a 4 397 640. Ft össze gû, a 2010. má jus
második fe lé ben le hul lott nagy mennyi sé gû csa pa dék
kö vet kez té ben ki ala kult vis maior hely zet vé de ke zé si
költ sé ge i bõl 3 957 876. Ft-ra pá lyá zott.

-Buzás Istvánné dr.-
-jegy zõ-

A képviselõ-testület hírei

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes ter 
és he lyi ki sebb sé gi vá lasz tás: 2010. 10. 03.

I A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes ter vá -
lasz tá sá ról szó ló 2010. évi L. tv.
1. A kép vi se lõ tes tü let tag ja i nak szá ma: 10.000 la ko sig: 8
fõ.
2. Egyé ni lis tás je lö lés van to vább ra is, a vá lasz tó pol gár -
ok leg alább 1 %-ának je lö lé se szük sé ges kép vi se lõ je lö -
lés hez.
A vá lasz tó pol gár ok száma 2010. ja nu ár 1-én: 5.520 fõ.
1%= 56 db je lö lés szük sé ges mi ni mum a je lölt ál lí tás hoz.
3. Pol gár mes ter je lö lés hez szük sé ges 3 %. 
3%= 166 db je lö lés szük sé ges mi ni mum a je lölt ál lí tás hoz
4. A me gyei vá lasz tó ke rü let ben lis tát ál lít hat az a je lö lõ
szer ve zet, amely a vá lasz tó ke rü let vá lasz tó pol gá rai 
1 %-át össze gyûj töt te.
II. 4/2010.(VII.16.) KIM.rend. a ha tár idõk rõl
1. A név jegy zék be tör té nõ fel vé tel rõl szó ló ér te sí tõ és
aján ló szel vé nye ket 2010. VIII.16. - VIII. 19. kö zött kell
meg kül de ni.
2. HVB, SZSZB meg vá lasz tá sa 2010. VIII. 22-ig.
3. Aján ló szel vé nyek le adá sa a He lyi Vá lasz tá si Iro dá ban
leg ké sõbb 2010. szep tem ber 3. (16 óra)
4. A vá lasz tá si kam pány: 2010. ok tó ber 3-án 000 órá ig, a
kam pány csend ok tó ber 3-án 000 órá tól 1900 órá ig tart.
5. HVB, SZSZB-ba a de le gált ta go kat 2010. szep tem ber
17-én 1600 órá ig le het be je len te ni. 
6. HVB, SZSZB kép vi se lõ tes tü let ál tal vá lasz tott ta gok
nem áll hat nak össze fér he tet len sé gi vi szony ba a je löl tek -
kel. Aki össze fér he tet len, nem ve het részt a bi zott ság
mun ká já ban. 
III. Ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tás ról szó ló 2005. évi 
CXIV. Tv.
A vá lasz tást ki kell tûz ni, ha a ki sebb sé gi vá lasz tók név -
jegy zék ében sze rep lõ ki sebb sé gi vá lasz tó pol gár ok szá -
ma el éri a 30-at. A meg adott ha tár idõ ig 39-en kér ték
fel vé te lü ket a ki sebb sé gi vá lasz tói név jegy zék be. A He lyi
Vá lasz tá si Bi zott ság 1/2010. (VIII. 3.) sz. ha tá ro za tá val a
Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány za ti vá lasz tást 2010. ok tó -

ber 3-án 06-19 órá ig tûz te ki, me lyen csak a
név jegy zék ben sze rep lõ 39 fõ ve het részt. 
E vá lasz tás ra a 8. sz. vá lasz tó kör zet ben ke rül sor, a Sár -
ga is ko lá ban, ahol 4 fõ kép vi se lõ vá laszt ha tó.
Kép vi se lõ az a 4 fõ lesz, aki a leg több sza va za tot kap ta.
IV. A je lölt ál lí tás köz zé té te le:
Szep tem ber 3-át, a je lölt ál lí tás nap ját kö ve tõ en, a ko ráb bi
gya kor lat nak meg fe le lõ en Vá lasz tá si Hír adót adunk ki a
pol gár mes ter- és kép vi se lõ je löl tek ada ta i val és fény ké pé -
vel. 
Kér jük, hogy va la mennyi je lölt egy db 2 év nél nem ré geb bi 
fény ké pet és a Vá lasz tá si Iro dá tól ka pott adat la pon a kért
ada to kat az aján ló szel vé nyek le adá sa kor jut tas sa el a
He lyi Vá lasz tá si Iro dá hoz.

-He lyi Vá lasz tá si Iro da-

Vá lasz tá si tá jé koz ta tó

Vé gé hez kö ze le dik a Gon do zá si Köz pont I. sz klub já nak
és a Pol gár mes te ri Hi va tal épü le té nek fel újí tá sa

Az ÉAOP-4.1.3/A-2008-0039 szá mú pá lyá zat épí té si
mun ká la tai a vé gé hez kö ze led nek. A Gon do zá si Klub
épü let nyí lás zá ró i nak és te tõ szer ke zet ének cse ré je meg -
tör tént. A bel sõ mun ká la tok az ütem terv nek meg fe le lõ en
ha lad nak.

Eb ben a hó nap ban el ké szül az aka dály men tes par ko ló,
jár da és rám pa. A bel sõ bur ko la tok le ra ká sa után az épü -
let fes té sé vel a Klub el nye ri vég sõ for má ját. 

A szak mai mun ka szín vo na lát nö ve lõ esz kö zök és bú tor -
zat be szer zé se meg tör tént.

Az épü let ter ve zett át adá sa 2010. szep tem ber 6., a nagy -
kö zön ség szá má ra vár ha tó an 2010. ok tó ber 1 –tõl ve he -
tõ igény be.

A Pol gár mes te ri Hi va tal épü le té nek
(ÉAOP-4.1.5-09-2009-0058) épí té si és aka dály men te sí -
té si mun ká la tai az ütem terv nek meg fe le lõ en ha lad nak. A
mun ká la tok vár ha tó an szep tem ber hó nap ban fe je zõd nek 
be. 

-Nardai Dá ni el-
-településmenedzser-

Végéhez közeledik a beruházás
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A Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat 
pénz ügyi hely ze té rõl és a ké sõb bi éve ket ter he lõ 

kö te le zett sé gek rõl.

Az ál lam ház tar tás ról szó ló több ször mó do sí tott 1992. évi
XXXVIII. Tv. 50. A § (4) be kez dés ér tel mé ben a pol gár -
mes te rek és a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ tes tü le tek
tag jai ál ta lá nos vá lasz tá sá nak évé ben a vá lasz tás nap ját
meg elõ zõ en 30 nap pal a polgármester rész le tes je len tést
tesz köz zé az ön kor mány zat va gyo ni és pénz ügyi hely ze -
té rõl, va la mint a kép vi se lõ-tes tü let meg ala ku lá sát kö ve tõ -
en ke let ke zett , a ké sõb bi éve ket ter he lõ pénz ügyi
kötelezettségekrõl.

A pénz ügyi és va gyo ni hely zet rõl az ál lam ház tar tá si tör -
vény alap ján fo lya ma to san be szá mo lót ké szí tet tünk a
kép vi se lõ-tes tü let szá má ra a fél éves, há rom ne gyed éves, 
és éves gaz dál ko dá sá ról. A 2010. évi I. fél éves pénz ügyi
hely zet rész le tes ada ta it az au gusz tu si so ron kö vet ke zõ
ülés re ter jeszt jük a kép vi se lõ tes tü let elé. A pénz ügyi, va -

gyo ni hely zet, a kö ve te lé sek, kö te le zett sé gek ada ta it az
aláb bi mel lék le tek tar tal maz zák.

1. sz. mel lék let: Ki emelt be vé te li és ki adá si elõ i rány zat ok
tel je sí té se 2010. I. fél év

2. sz. mel lék let: 2010. évi fel hal mo zá si ki adá sok fel ada -
ton kén ti I. fél évi tel je sí té se

3. sz. mel lék let: Több éves ki ha tás sal já ró kö te le zett ség -
vál la lá sok /hosszú le já ra tú hi te lek/ éves bon tás ban, fel -
ada ton ként.

Fegy ver nek Nagy köz sé gi Ön kor mány zat hi tel ál lo má nya
2010. jú ni us 30-án 230.299.905 Ft.

Meg osz lá sa az aláb bi:

Hosszú le já ra tú hi te lek: 66.024.794 Ft.

Mun ka bér hi tel: 22.000.000 Ft.

Fo lyó szám la hi tel: 142.275.111 Ft.
-Huber Ferenc-
-jpolgármester-

Pénzügyi beszámoló

1. szá mú mel lék let: Ki emelt be vé te li és ki adá si elõ i rány zat ok tel je sí té se 2010. I. fél év

Ki emelt elõ i rány zat meg ne ve zé se Ere de ti elõ i rány zat Mó do sí tott elõi. Tel je sí tés 2010.06.30. Tel je sí tés %-ban

BEVÉTELEK 2 106 677 2 041 620 891 951 43,69

1.) Mûködési be vé te lek 798 042 797 499 364 806 45,74

2.)Ál la mi tá mo ga tá sok 663 380 702 859 398 847 56,75

3.)Fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lek 7 591 10 591 1 556 14,69

4.)Tá mo ga tás ér tékû be vé te lek 398 923 432 614 101 877 23,55

5.)Vég le ge sen át vett pénz esz kö zök 6 387 10 436 8 619 82,59

6.)Tá mo ga tá si köl csö nök vissza té rü lé se 4 462 5 062 3 024 59,74

7.)Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 0 14 392 7 843 54,50

8.)Hi te lek 227 892 68 167 5 379 7,89

KIADÁSOK 2 106 677 2 041 620 941 274

1.)Sze mé lyi jut ta tá sok 619 616 660 742 345 612 52,31

2.)Já ru lé kok 161 414 172 098 89 544 52,03

3.)Do lo gi ki adá sok 620 462 641 995 325 949 50,77

4.)Vég le ge sen át adott pénz esz kö zök 5 850 6 775 3 443 50,82

5.)Egyéb tá mo ga tá sok 179 603 179 603 94 893 52,83

6.)El lá tot tak pénzbeni jut ta tá sa 1 567 2 015 5 021 249,18

7.)Fel hal mo zá si ki adá sok 324 598 332 679 62 256 18,71

8.)Adott köl csö nök 2 700 3 194 1 338 41,89

9.)Tá mo ga tás ér tékû ki adá sok 1 047 7 967 275 3,45

10)Tar ta lé kok 4 338 9 827 0 0,00

10.)Hi te lek vissza fi ze té se 185 482 24 725 12 943 52,35

2. szá mú mel lék let: Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat 2010. I. fél évi  Fel hal mo zá si ki adá sa i nak  fel ada ton kén ti
tel je sí té se 2010. I. fél év

ada tok 1000 Ft-ban ere de ti ei. mó do sí tá sok Tel je sí tés

Fel ada tok meg ne ve zé se 5/2010. (II.26.) 8/2010. (III.31.) 15/2010. (V.27.) 2010.06.30

1.) Esz kö zök be szer zé se szak kép zé si kö tött ma rad vány ból (Or czy An -
na Ál ta lá nos Is ko la) 0 0 633 669

2.) Ren de zé si terv mó do sí tás 221/2009.(XI.26.) 1 275 1 275 1 275 813

3.) Te le pü lés kp. Re ha bi li tá ció I. 11 378 11 378 11 378 0

4.) Te le pü lés kp. Re ha bi li tá ció II. 48 956 48 956 48 956 1 471

5.) Te le pü lé si szenny víz há ló zat ki épí té se KEOP 51 479 51 479 51 479 3 724

6.) Hid ro gló busz fej cse ré je 16 000 16 000 16 000 12 800

7.) Or vo si ren de lõ re konst ruk ci ó ja és esz köz be szer zés ÉAOP 67 065 67 065 67 065 17 309

8.) Pol gár mes te ri Hi va tal komp lex aka dály men te sí té se 15 923 15 923 15 923 0

9.)Zal ka M. út épí té se 8 178 8 178 8 178 3 398

10.)Szi vár vány úti te lek össze vo nás 0 0 0 239

1.)Köz cé lú fog lal koz ta tást se gí tõ Esz köz be szer zés 9 811 9 811 9 811 9 250
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ada tok 1000 Ft-ban ere de ti ei. mó do sí tá sok Tel je sí tés

Fel ada tok meg ne ve zé se 5/2010. (II.26.) 8/2010. (III.31.) 15/2010. (V.27.) 2010.06.30

11.) 1 db szá mí tó gép be szer zé se pol gár mes te ri ke ret bõl 0 0 180 180

12.)  A 75/2010.(IV.29.) sz. önk. Hat alap ján a Fel sza ba du lás út 147.
szám alat ti in gat lan vá sár lá sa 0 0 2 000 2 006

13.) a Gyer mek élel me zé si Kony ha te tõ szi ge te lé se a 78/2010.(IV.29.)
sz. önk.hat. Alap ján 0 0 8 291 3 408

14.) Te tõ szi ge te lé si mun kák el vég zé se önk.tu laj do nú épü le te ken
213/2009.(XI.19.);247/2007.(XII.17.) Hárs fa u. 13. ;171., Dó zsa Gy.  U. 
86.

5 889 5 889 2 506 2 481

15.) A 82/2010.(IV.29.)sz.önk.hat. Alap ján Fegy ver nek Nagy köz ség
esély egyen lõ sé gi ter vé nek el ké szí té se 0 0 350 0

16.) Merülõszivattyú be szer zé se (Víz mû) 0 0 0 314

17.) Annaházi idõ sek klubbja fel újí tá sa és komp lex aka dály men te sí té -
se és a  be ru há zás ré szét ké pe zõ esz kö zök be szer zé se

21 819 21 819 21 819 2 421

18.) Mû ve lõ dé si Ház fel újí tá sa és ját szó tér épí té se TÁMOP 66 825 66 825 66 825 660

19.)Nyí lás zá rók cse ré je ön kor mány za ti bér la ká son (Dam ja nich J. út
155.) 

0 0 0 1 103

Fel hal mo zá si ki adá sok össze sen: 324 598 324 598 332 669 62 246

3.szá mú mel lék let: Több éves ki ha tás sal já ró kötelezetségvállalások /hosszú le já ra tú hi te lek / éves bon tás ban, 
fel ada ton ként. ( ada tok ezer Ft-ban )

Sor szám, fel adat meg ne ve zé se 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. ada tok
eFt-ban

1. Lom bard hi tel; 13,65 mil lió Ft

tõ ke 530 530

ka mat 60 60

össze sen: 590 0 0 0 0 0 0 590

2. To rony út épí té sé hez
     3,136 mil lió Ft

tõ ke 313,6 313,6

ka mat 16 16

össze sen: 329,6 0 0 0 0 0 0 329,6

3. Szik lai S.út épí té sé hez 
     2,775 mil lió Ft

tõ ke 277,5 277,5

ka mat 13 13

össze sen: 290,5 0 0 0 0 0 0 290,5

4. Bállint-Major víz el lá tás
     8,45 mil lió Ft

tõ ke 1267,5 1267,5

ka mat 125 125

össze sen: 1392,5 0 0 0 0 0 0 1392,5

5. Szennyviz szipp.száll. 
    gk.beszerz. 14 mil lió Ft

tõ ke 2800 2800

ka mat 166 166

össze sen: 2966 0 0 0 0 0 0 2966

6. Sport pá lya le lá tó ép.te tõ cse re 
    3 mil lió Ft

tõ ke 600 300 900

ka mat 67 11 78

össze sen: 667 311 0 0 0 0 0 978

7. Gor kij út út épí tés 2,656 mil lió Ft

tõ ke 531,2 265,6 796,8

ka mat 59 10 69

össze sen: 590,2 275,6 0 0 0 0 0 865,8

8. Dó zsa Gy.-Hársfa út út épí tés 
    4,7 mil lió Ft

tõ ke 940 940 73 1953

ka mat 174 80 6 260

össze sen: 1114 1020 79 0 0 0 0 2213

9. Kony hai eszk.be szer zés,
    üveg por tál cse re 8,189 mil lió Ft.

tõ ke 1636 1636 409 3681

ka mat 300 145 10 455

össze sen: 1936 1781 419 0 0 0 0 4136

10. 9 sze mé lyes 
      mik ro busz vá sár lás hi tel 
      5,739 mil lió Ft.

tõ ke 924 924

ka mat 52 52

össze sen: 976 0 0 0 0 0 0 976

11. Egyéb fejl.hi tel 
      -halászati per 8 mil lió Ft

tõ ke 1142,8 1142,8 1143 3428,6

ka mat 298 186 71 555

össze sen: 1440,8 1328,8 1214 0 0 0 0 3983,6
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12. Ipar te lep ivó víz el lá tá sa
      2,417 mil lió Ft

tõ ke 411,8 411,9 411,8 357,8 1593,3

ka mat 144 101 59 20 324

össze sen: 555,8 512,9 470,8 377,8 0 0 0 1917,3

13. An gol kert út út épí tés 
       2,626 mil lió Ft

tõ ke 437,7 437,6 437,7 437,6 1750,6

ka mat 157 114 69 29 369

össze sen: 594,7 551,6 506,7 466,6 0 0 0 2119,6

14. Tér sé gi hul la dék le ra kó 
       14,824 mil lió Ft.

tõ ke 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 801,3 10416,9

ka mat 1013 847 684 518 346 186 25 3619

össze sen: 2615,6 2449,6 2286,6 2120,6 1948,6 1788,6 826,3 14035,9

15. Ügye le ti gép ko csi vás.
      2007. 2,35 mil lió Ft.

tõ ke 664 58 722

ka mat 39 0 39

össze sen: 703 58 0 0 0 0 0 761

16. Közpomti Óvo da fel újí tás 
      7,269 mil lió Ft.

tõ ke 1002,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,8 7018,4

ka mat 288 244 201 157 114 70 53 1127

össze sen: 1290,6 1246,6 1203,6 1159,6 1116,6 1072,6 1055,8 8145,4

17. Szenny víz iszap- víz te le ní tés 
      meg ol dá sa 9,011 mil lió  Ft.

tõ ke 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 8700,3

ka mat 272 231 191 149 108 67 53 1071

össze sen: 1514,9 1473,9 1433,9 1391,9 1350,9 1309,9 1295,9 9771,3

18. Rend õr ség fel újí tá sa 
      2,461 mil lió Ft.

tõ ke 518 518 389 1425

ka mat 55 34 14 103

össze sen: 573 552 403 0 0 0 0 1528

19. Dó zsa Gy. út 6.
      te tõ fel újí tás 3,493 mil lió Ft.

tõ ke 698,6 698,6 698,6 698,6 0 0 0 2794,4

ka mat 92 66 41 16 215

össze sen: 790,6 764,6 739,6 714,6 0 0 0 3009,4

20. Kom posz tá ló te lep ter ve zés 
      4,869 mil lió Ft.

tõ ke 960,6 960,6 960,6 960,6 0 0 0 3842,4

ka mat 168 121 75 28 392

össze sen: 1128,6 1081,6 1035,6 988,6 0 0 0 4234,4

21. Gyer mek élel me zé si Kony ha 
      gép ko csi be szer zés 
      7,472 mil lió Ft.

tõ ke 1386,9 1505 1633 1460,8 5985,7

ka mat 438,8 321 193,1 55,6 1008,5

össze sen: 1825,7 1826 1826,1 1516,4 0 0 0 6994,2

22. Te met ke zé si gép jár mû 
      be szer zés 5,041 mil lió Ft.

tõ ke 938 1015 1099,1 985 4037,1

ka mat 288 210,6 126,6 36 661,2

össze sen: 1226 1225,6 1225,7 1021 0 0 0 4698,3

23. Csobánkai út fel újí tás 
      7,046 mil lió ft.

tõ ke 1409,2 1409,2 1409,2 1409,2 704,6 6341,4

ka mat 232 176 120 63 11 602

össze sen: 1641,2 1585,2 1529,2 1472,2 715,6 0 0 6943,4

24. Me zõ gaz da sá gi gép vá sár lá sok
      2,090 mil lió Ft

tõ ke 696,6 696,6 696,8 2090

ka mat 78 48 18 144

Össze sen: 774,6 744,6 714,8 0 0 0 0 2234

25.Jár da épí tés Fel szab.181
     -Marx K.kö zöt ti sza kasz 
     3,031 mil lió Ft

tõ ke 1010,3 1010,3 1010,4 3031

ka mat 87 69 27 183

össze sen: 1097,3 1079,3 1037,4 0 0 0 0 3214

26.Szapárfalui Óvo da fel újí tás
     2,348 

tõ ke 782,7 782,7 782,6 2348

ka mat 52 41 15 108

össze sen: 834,7 823,7 797,6 0 0 0 0 2456

1+…+26.

tõ ke 24725 17636 15002 10158 4552,7 3848,1 3047 78968,5

ka mat 4733,8 3055,6 1920,7 1071,6 579 323 131 11814,7

össze sen: 29459 20692 16923 11229 5131,7 4171,1 3178 90783,2

2010.junius 30.-ig be fi ze tett hi tel tör lesz tés és ka mat 15551

Még fenn ál ló hi tel és ka mat tar to zás 75232,2

Hi tel lel szem ben fenn ál ló va gyo ni
ré sze se dé sek ál lam köt vény 3280

TIGÁZ rész vény 8904

egyéb tár sa ság ban ré sze se dés 870

kü lönb ség 62178,2
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Tisz telt la kos ság!

Az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val fel újí tott és aka dály men -
te sí tett Or vo si Ren de lõ 2010. jú ni us 25-én ün ne pé lyes
ke re tek kö zött át adás ra ke rült.

Az Or vo si Ren de lõ ben dol go zó or vo so kat és asszisz ten -
se ket   köz vet le nül a kö vet ke zõ te le fon szám ok  hí vá sá val
ér he tik el.

Hét köz nap 1100 órá ig:
• Dr. Tóth Sa rol ta: 556-030    
• Dr. Mé hész Ju dit: 556-031 
• Dr. Sá fár Csil la: 556-032 

• I. sz. há zi gyer mek or vo si kör zet: 556-033
• Dr. Kukszova Valentyina: 556-034 
• Dr. Er dei Már ta: 556-035 
• II. sz. fog or vo si kör zet: 556-036 
• Vé dõ nõk: 556-037 
• Dományné Si mon Ani kó: 556-321 
• Ügye le ti ren de lõ (csak hét vé gén!): 556-038 

Amennyi ben a 481-018-as te le fon szá mot tár csáz za a gé -
pi hang be je lent ke zé sét kö ve tõ en a "0" gomb le nyo má sa
után a dol go zók a kö vet ke zõ mel lé kek hí vá sá val ér he tõk
el.
• Dr. Tóth Sa rol ta: 101-es mel lék 
• Dr. Mé hész Ju dit: 102-es mel lék 
• Dr. Sá fár Csil la:103-as mel lék 
• I. sz. há zi gyermeorvosi kör zet: 104-es mel lék
• Dr. Kukszova Valentyina: 105-ös mel lék 
• Dr. Er dei Már ta: 106-os mel lék 
• II. sz. fog or vo si kör zet: 107-es mel lék 
• Vé dõ nõk: 108-as mel lék 
• Ügy in té zõ (Dományné S. A.): 100-as mel lék 

Hétközben 1100 óra után az ügye le tes or vos a
06-20/388-9787-es te le fon szá mon hív ha tó.

Hét vé gén az ügye le tes or vos a kö vet ke zõ mó don hív ha tó: 
szom bat reg gel 0700 órá tól, hét fõ reg gel 0700-ig  az
556-038 vagy a 06-20/388-9787-es te le fon szám hí vá sá -
val.

-Stefán And rás-
-intézményvezetõ-

Az orvosi rendelõ telefonszámai

A Nem ze ti Fej lesz té si Mi -
nisz té ri um fõ osz tály ve ze -
tõ je, Szûcs La jos  az aláb bi 
vá laszt küld te Fej ér An dor
megkeresésére:
Tárgy: 3216. j. össze kö tõ
út
Fegyvernek-Tiszagyenda
kö zöt ti sza ka szá nak, fel -
újí tá sa 
Tisz telt El nök Úr!

A tár gyi pa na szos le vél lel kap cso lat ban az aláb bi tá jé koz -
ta tást adom.
A 3216. j. össze kö tõ út Fegyvernek-Tiszagyenda kö zött,
a 4. sz. fõ út Kis új szál lást el ke rü lõ sza ka szá nak épí té se
so rán szál lí tói út ként mû kö dött. Az úton töl tés anyag (ho -
mok) szál lí tá sát vé gez ték - a csa pa dé kos idõ já rás mi att
meg hosszab bí tott ha tár idõ vel - 2010. jú li us 15-ig. A 3216. 
j. össze kö tõ út szál lí tói út vo nal ként fo ko zott ne héz gép jár -
mû for ga lom el vi se lé sé re kény sze rült, ami mi att ál la po tá -
nak rom lá sa fel gyor sult.
A gyors for gal mi utak épí té se so rán szál lí tói út ként hasz -
nált utak hely re ál lí tá sá ról a pro jekt vál lal ko zá si szer zõ dé -
se ren del ke zik. A hely re ál lí tás ér de ké ben a szál lí tá si
mun kák meg kez dé se elõtt bur ko lat ál la pot fel vé telt ké szí -
te nek, a ki vi te le zés alatt a köz út ke ze lõ és a vál lal ko zó
rend sze re sen is mét lõ dõ be já rást tart a bal eset ve szé lyes
he lyek fel szá mo lá sa ér de ké ben. A 3216. j. össze kö tõ út
ese tén he ti 1 al ka lom mal vé gez tek út el len õr zést az or szá -
gos köz utak ke ze lé sé nek sza bá lyo zá sá ról szó ló 6/1988.
KHVM ren de let ben és an nak mel lék le té ben, az Or szá gos
Köz utak Ke ze lé si Sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint, és 6 al ka lom mal tar tot tak rend kí vü li út el len õr zést a
köz út ke ze lõ höz ér ke zett meg ke re sé sek ki vizs gá lá sá ra.
Az igen je len tõs ne héz gép jár mû-for ga lom ból adó dó ká ro -
so dá sok hely re ál lí tá sát a PORR Épí tõ Kft. a köz le ke dés -
biz ton ság fenn tar tá sa ér de ké ben fo lya ma to san
el vé gez te.

A 3216. j. össze kö tõ út szál lí tá si for ga lom okoz ta ká ro so -
dás elõt ti ál la po tát vizs gál va meg ál la pí tot tuk, hogy két
sza ka sza sze re pel a Nem ze ti út-, híd fel újí tá si Prog ram
(NÚP) fel újí tá si lé te sít mény jegy zé ké ben. A lé te sít mény -
jegy zék a Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont
irá nyí tá sá val ké szült és az ál la mi köz utak 30 ezer ki lo mé -
ter nyi há ló za tá nak mû sza ki ál la po tát vizs gál va ha tá roz za
meg a ja va solt üte me zett be avat ko zá si rang sort.
A 3216. j. össze kö tõ út 13,3-22,4 km szel vé nyek kö zött
(Tiszagyenda-Tiszaroff) és 29,2-47,0 km szel vé nyek kö -
zött (Tiszabura-Abádszalók) lé võ sza ka szai sze re pel nek
a NÚP-ban, te hát a fel újí tá suk már az épí té si mun ká la tok
kár ese mé nyei nél kül is in do kolt volt.
A Kis új szál lást el ke rü lõ sza ka szá nak épí té se 2010. jú li us
kö ze pi be fe je zé sé vel a ki in du ló és a szál lí tá si mun kák
utá ni ál la pot mi nõ sí tõ elem zé sé bõl meg ha tá roz ha tó a
vég le ges hely re ál lí tás mód ja, a tech no ló gia meg ha tá ro -
zá sa és idõ be ni üte me zé se. A pro jekt meg va ló sí tá sa so -
rán ká ro so dott szál lí tói út hely re ál lí tá sa az ere de ti funk ció
biz to sí tá sát je len ti.
A kár fel mé rést kö ve tõ en au gusz tus vé gé ig el ké szül a
hely re ál lí tá si mun ka ter vez te té se, mely nek ki vi te le zé se
2010. ok tó ber vé gé re vár ha tó.
A fel újí tás be fe je zé sét kö zös be já rás kö ve ti a köz út ke -
ze lõ és az érin tett te le pü lé sek pol gár mes te re i nek ré -
szé rõl, kik nek a jó vá ha gyá sa szük sé ges a
mun ká la tok le zá rá sá hoz, a Kis új szál lás el ke rü lõ sza -
ka sza for ga lom ba he lye zé sé hez.
Re mé nye ink sze rint mind a pro jekt meg va ló su lá sa,
mind pe dig a szál lí tói utak hely re ál lí tá sa ja vít ja a tér -
ség köz le ke dé sé nek szín vo na lát, biz to sít ja a la kos -
ság szá má ra a bal eset men tes köz le ke dést.
Ké rem tá jé koz ta tá som szí ves el fo ga dá sát.
Bu da pest, 2010. jú li us 19

-Szerkesztõség-

Nem csi tul a „ho mok vi har”
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Jú ni us 14-25-ig a kis új szál lá si strand adott ott hont az ez
évi víz hez szok ta tá sunk hoz. 36 gyer mek vett részt ezen a 
prog ra mon. 

Az el sõ hé ten lel ke sen kezd ték a gyer me kek a víz hez
szok ta tást. Sok já ték, mó ka, is mer ke dés elõz te meg a
sik lás el sa já tí tá sát. A má so dik hét bo ron gós sá ga sem
szeg te ked vü ket, és sze ren csé re alig ma radt ki gyer mek,

szin te min den ki fo lya ma to san ki áll ta a pró bát. A kéz- és
láb tem pó el sa já tí tá sa már iga zi ki hí vás volt, de gyer me -
ke ink jól sze re pel tek. Az utol só na pon a szü lõk is meg te -
kint het ték mennyit fej lõ dött a gyer me kük víz biz ton sá ga,
il let ve vízbeni moz gá sa. Bá tor sá guk pró bá ja ként szép
szí nes ok le ve let kap tak, mellyel a 2 he ti ak tív mun ká ju kat
ju tal maz ta az úszómester.

Kö szö net az Ön kor mány za tunk nak, aki 100.000 Ft-tal, a
Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos
Éle té ért Ala pít vá nyá nak, aki 80.000 Ft-tal tá mo gat ta, il let -
ve a szü lõk nek, akik 9.000 Ft-tal já rul tak hoz zá a már ha -
gyo mánnyá vá ló prog ra munk hoz.

-Kó ró di né Ekker Jú lia-
-tag óvo da ve ze tõ-

Hû sí tõ nyá ri prog ram
Eb ben az év ben is si ke rült meg szer vez ni a gye re kek szá -
má ra a „nyá ri tá bor nak” ne ve zett ki rán du lá so kat az óvo -
dánk ban. Jú ni us 28-tól – jú li us 02-ig tar tott, ha son ló volt
az ér dek lõ dés, mint az el múlt évek ben.

Ter mé szet meg is me rõ prog ram ja ink so rán a gyer me kek -
nek le he tõ sé get biz to sí tot tunk a kör nyez etük tá gabb
meg is me ré sé hez, a ter mé szet hez va ló po zi tív vi szony

erõ sí té sé hez, ami re az egész ne ve lé si év fo lya mán tö re -
ked tünk. Dél utá non ként kel le me sen el fá rad va, sok szép
él ménnyel gaz da god va men tek ha za a gye re kek.

Úti cél ja ink kö zött sze re pelt a Szar va si Ar bo ré tum lá to ga -
tá sá val egy be kö tött ha jó ki rán du lás, Jász be ré nyi Ál lat -
kert, strand für dõ zés. Ter ve in ket nem tud tuk vol na
meg va ló sí ta ni a szü lõi be fi ze té sek mel lett, ha a Kör nye -
zet vé del mi Alap ból és Fegy ver nek Biz ton sá gos és
Egész sé ges Kör nye ze té ért Ala pít vány tól nem ka punk tá -
mo ga tást, amit a szü lõk és a gye re kek ne vé ben is meg -
kö szö nünk.

-Galsi Imréné-
-tag óvo da ve ze tõ-

Szapárfalui va ká ció

Idén is nagy nép sze rû ség nek ör ven dett a Mó ra Fe renc Ál -
ta lá nos Is ko lá ban szer ve zett nyá ri nap kö zi, mely jú li us
5-tõl 14-éig tar tott. Retró tá bor né ven ke rült meg ren de -
zés re, még pe dig azért, hogy a gye re kek nek meg pró bál -
juk az el múlt évek fe lejt he tet len és örök zöld me sé i nek,
ze né i nek, jel leg ze tes sé ge i nek egy ré szét elõ va rá zsol ni.
Is mét sok je lent ke zõ él vez het te a jobb nál jobb prog ra mo -
kat, me lyek kö zött volt karaokee, retro tánc ver seny,
kézmûveskedés, aka dály ver seny, tom bo la sor so lás is.
Ju ta lom ként nem ma rad ha tott el a pöttyös túrórudi! Vol -

tunk Szol no kon mo zi ban, a túrkevei stran don, s ki rán dul -
tunk Gyön gyös re a Mát ra Mú ze um ba, ahol még a leg ki -
seb bek is tá tott száj jal né ze lõd tek. Nagy Já nos, a Dogs
együt tes bõl egy kis ze nei íze lí tõt adott a gye re kek nek, na -
gyon jó han gu la tot te remt ve a tá bor vé gén. Al bert Lász ló
szü lõ nek is újabb re mek dél utánt kö szön het tünk, hogy
íjászkodhattunk se gít sé gé vel. Mind annyi an azon fá ra -
doz tunk Tukarcs Pi ros ka, Szabóné Soós Il di kó, Kovácsné 
Csák Hen ri et ta kolléganõimmel, hogy a gye re kek a le he tõ 
leg vál to za to sabb prog ra mo kat él vez hes sék. Leg kö ze -
lebb sem lesz ez más ként, vár juk sze re tet tel a
jelentkezõket!

-Vízkeletiné Fe ke te Esz ter-
-tanítónõ-

Nyá ri nap kö zi a Mó rá ban
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Eb ben az év ben is meg ren dez te az „Ör dög sze kér” tá bort
a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la. Jú ni us 28-tól jú li us 2-ig
tá bo roz tunk Tiszapüspökiben a Ti sza mel lett 17 ta nu ló val
és 2 ne ve lõ vel. A tá bo ro zás hoz az Ön kor mány zat száz -
ezer fo rint tá mo ga tást adott a kör nye zet vé del mi alap ból, s 
ez le he tõ vé tet te, hogy jó val ol csób ban tá bo roz has sunk,
mint amennyi egy ha son ló idõ tar ta mú és mi nõ sé gû tá bor
dí ja len ne. 
Jú ni us 28-án fél 9-kor in dul tunk a tá bor ba, s 9 óra kö rül
már ott is vol tunk. Ki csit szo rong tunk, hi szen az elõ zõ hé -
ten szin te vé gig esett az esõ és a hõ mér sék let is elég
„fogvacogtató” volt, de sze ren csé re az idõ já rás meg kö -
nyö rült raj tunk: na gyon kel le mes idõt fog tunk ki, s az ed -
dig ma gas víz ál lá sú Ti sza is kez dett vissza hú zód ni a
med ré be. 
Az el he lyez ke dés, ki cso ma go lás után Ma gyar Ban di bá -
csi, a tá bor ve ze tõ is mer tet te a tá bor há zi rend jét, majd
mind járt kö vet ke zett is az el sõ prog ram. Ki men tünk a gát -
hoz, ahol Ban di bá csi a még gát tö vé nél le võ víz bõl és
iszap ból szák kal me rí tett ne künk anya got, ami bõl mi ki vá -
lo gat tuk az ab ban le võ ap ró élõ lé nye ket, ame lye ket egy
vö dör ben vissza vit tünk a tá bor ba. A na gyobb ál la to kat
/pl.vízicsigákat/ sza bad szem mel, a ki seb be ket mik ro -
szkóp pal vizs gál tuk meg. Meg is mer ked tünk a vízitigrissel
/ami a csíbor lár vá ja/, a szú nyog és a szi ta kö tõ lár vá já val,
a gõ te lár vá val, s még szám ta lan, víz ben ta lál ha tó ap ró
élõ lénnyel. Ban di bá csi ha tá ro zó köny ve ket is adott, ab ból
tud tuk meg ál la pí ta ni az ál la tok faj tá ját, s meg is mer het tük
tu laj don sá ga i kat is. S ez zel még min dig nem volt vé ge a
nap nak, mert csó na ká zás kö vet ke zett. Né gyes cso por -
tok ban ül tünk be le a la dik ba és is mer ked tünk az eve zés
rej tel me i vel. Mint haj da ná ban Tu ta jos nak, ne künk sem
akart kez det ben egye ne sen men ni a csó nak. Ban di bá csi -
nak sok szor kel lett új ra he lyes irány ba ál lí ta nia.
A csó na ká zás után va cso ra kö vet ke zett, majd sza bad
prog ram, ami köz ben ál lan dó an ha da koz nunk kel lett a
szú nyo gok kal is. Bõ ven fo gyott a szú nyog ri asz tó. A ta ka -
ro dó után még hosszan folyt a be szél ge tés, ne vet gé lés.
Ké sõ éj sza ka volt, mi re el alud tunk.
Ked den dél elõtt táv csö ves ma dár meg fi gye lést vé gez -
tünk. Ban di bá csi meg mu tat ta, el ma gya ráz ta a táv csõ ke -
ze lést, utá na a Ti sza gát ról fi gyel tük az ar ra szál ló
ma da ra kat, s pró bál tuk meg ál la pí ta ni, va jon mi lyen faj ták. 
Utá na meg néz tük a Tiszapüspöki ha tá rá ban ta lál ha tó
gyur gya lag te le pet. Ebéd re ér kez tünk vissza a tá bor ba.
Az ebéd utá ni pi he nõt kö ve tõ en a dél elõtt lá tott ma da ra -
kat pró bál tuk meg ke res ni a ha tá ro zó köny vek ben. Meg is -
mer tük a tu laj don sá ga i kat, szo ká sa i kat. Le is raj zol tuk
õket. 
Ez után sza bad prog ra mok kö vet kez tek. Fo ciz tunk, tol la -
soz tunk, fo gócs káz tunk, pigpongoztunk egé szen va cso -
rá ig. Va cso ra után foly tat tuk az elõb bi e ket egy kis
szú nyog csap ko dás sal ki egé szít ve. Ta ka ro dó után ma is
so ká ig be szél get tünk még, de ma már egy ki csi vel ha ma -
rabb alud tunk el, mint teg nap.
Szer dán dél elõtt a tá bor kert jé ben le võ gyógy nö vé nyek -
kel is mer ked tünk. Meg je gyez tük az alak ju kat, il la tu kat, s
utá na néz tünk me lyik nö vény mi lyen be teg sé get gyó gyít.
Meg pró bál tunk nö vény gyûj te ményt is ké szí te ni.
Ma a  prog ra mok egy ki csi vel ha ma rabb ér tek vé get, mert
ma volt a lá to ga tá si nap. So kunk hoz el jöt tek a hoz zá tar to -
zók, s sok fé le fi nom sá got is hoz tak. Csil la né ni és Ma ri ka
né ni is meg lá to ga tott ben nün ket. Ma bi zony ke ve sebb va -
cso ra fo gyott a szo ká sos nál, de a ma es te meg ma radt va -
cso ra azért nem ve szett kár ba: a más na pi reg ge li vel
együtt reg gel azt is me get tük
Csü tör tö kön dél elõtt Tiszapüspökivel kap cso la tos hely -
tör té ne ti ve tél ke dõ volt. Be men tünk a fa lu ba, ahol csa pa -

to kat ala kít va pró bál tuk meg ol da ni a ka pott fel ada to kat.
Kér de zõs kö dés re, ta lá lé kony ság ra, sé tá ra volt szük ség
hoz zá. Egyes kér dé sek még a fi a ta labb tiszapüspöki la -
ko so kat is gon dol ko dó ba ej tet ték. Kö zü lük sem tud ta min -
den ki, me lyik ut cát ne vez ték ré gen vic ce sen „Ga tya szár”
ut cá nak, s azt sem tud ták mind annyi an, hol volt ré gen az
is ko la.
A ve tél ke dõ után fagyiztunk egyet a biszt ró ban, majd
vissza sé tál tuk a tá bor ba. Rö vi de sen kö vet ke zett az ebéd, 
majd né mi pi he nõ után a nagy ér dek lõ dés sel várt íjász -
ver sennyel foly ta tó dott a prog ram. Elõ ször bi zony in kább
a cél táb la mö göt ti gát ol dalt lyug gat ták a nyíl vesszõk, de
az tán egy re in kább be le jöt tünk, s egy re több ször ta lál tuk
el a cél táb lát is.
Az íjá szat után ma dár há ló zás kö vet ke zett. Egy tö vis szú ró 
gé bi cset si ke rült fog nunk. Vi gyáz va ki sza ba dí tot tuk a há -
ló ból, meg néz tük, meg fi gyel tük a kül sõ jel leg ze tes sé ge it,
majd el en ged tük. Na gyon ér de kes volt egy ma da rat
ennyi re kö zel rõl lát ni.
Es te fo ci meccs volt, majd az el ké szült tá bor tûz ön virs lit
sü töt tünk, ami na gyon fi nom ra si ke re dett. Gyógy te át is it -
tunk hoz zá, amit a tá bor „kert jé ben” ta lál ha tó gyógy fü vek -
bõl ké szí tet tünk.
Va cso ra után rö vid ide ig még fo ciz tunk, majd sö té te dés
után ijeszt ge té sek kel egy be kö tött bá tor ság pró ba és a tá -
bor tûz nél elõ a dott tré fás, vic ces da lok kö vet kez tek.
Pén te ken dél elõtt kü lön bö zõ ve tél ke dõ ket ren dez tünk.
Volt íjá szat, hor gá szat, gyógy nö vény is me ret, tá jé ko zó -
dás táv csõ vel. Csa pa tok ban ver se nyez tünk, a tel je sít -
ményt pon toz tuk. 
A ver seny után ki csit szo mo rú an kezd tünk cso ma gol ni, s
ha za fe lé ké szü lõd ni, hi szen ma volt a tá bo ro zás utol só
nap ja. Ebéd után még egy ki csit be szél get tünk Ban di bá -
csi val, meg ígér tük, hogy jö võ re is el jö vünk, hi szen na -
gyon jól érez tük ma gun kat. Két óra kö rül ér tünk ha za.

-Sza bó Fru zsi na, Csortos Dó ra-

Ördögszekér tábor 2010

Megújult a templomtorony

Foto: Hermann József
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A „Szü lõk, Ne ve lõk Együtt Fegy ver nek 
Ta nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány” Köz hasz nú sá gi Je len té se

2008. év.
Az Ala pít ványt a Pk.62.325/1998/4 szá mú, 1998. jú ni us 15-én
kelt bí ró sá gi be jegy zés sel ki emel ten köz hasz nú ala pít vány ként
je gyez te be a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Bí ró ság.
Az Ala pít vány adó szá ma: 18830352-1-16
Az Ala pít vány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont já ban meg ha tá -
ro zott te vé keny sé ge ken be lül az aláb bi a kat lát ja el:

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
8. ter mé szet vé de lem, ál lat vé de lem
9. kör nye zet vé de lem
11. hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi esély egyen lõ sé -
gé nek elõ se gí té se
14. sport, a mun ka vi szony ban és pol gá ri jo gi vi szony ke re té -
ben meg bí zás alap ján foly ta tott sport te vé keny ség ki vé te lé vel.

Az Ala pít vány cél ja a szü lõk, ne ve lõk, pár to lók ösz tön zé se a
gyer me kek tes ti és szel le mi fej lõ dé sé nek, ta nít ta tá sá nak elõ se -
gí té se. Mind azon sze mé lyek be vo ná sa, akik kész te tést érez nek
a ta nu lók kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ra és le he tõ sé gük sze rint tá -
mo gat ják azt, kü lö nös te kin tet tel a kö vet ke zõk re:

– Az ok ta tás tár gyi, tech ni kai fel tét ele i nek ja ví tá sa,
– Az ide gen nyelv ta nu lá si fel tét ele i nek job bí tá sa ér de ké ben

esz köz te rem tés,
– Az is ko lai sza bad idõs prog ra mok tá mo ga tá sa (hoz zá já ru lás 

ki rán du lá sok, tá bo rok, sza bad idõs ren dez vé nyek költ sé ge i -
hez,

– Ta nul má nyi, sport- és kul tu rá lis ver se nyek ve tél ke dõk, pá -
lyá za tok le bo nyo lí tá sá nak elõ moz dí tá sa (ne ve zé si dí jak,
he lye zet tek dí ja zá sa, szer ve zé si költ sé gek át vál la lá sa).

Az Ala pít vány ke ze lõ szer ve ze te a Ku ra tó ri um:
Dr. Tóth Sa rol ta el nök
Baranyiné Buj do só Ág nes tag
Bordásné Ko csis Pi ros ka tag
Karikó Lajosné tag
Ko vács Zol tán tag
Lip csei An na Má ria tag
Mol nár Tiborné tag

Köz hasz nú te vé keny ség:
Az Ala pít vány tá mo ga tá sok nyúj tá sá val se gí tet te elõ a tra di ci o -
ná lis, ha gyo mány nak te kint he tõ prog ra mok meg szer ve zé sét, a
ta nu lók olyan ese mé nye ken va ló rész vé tel ét, me lyek egyéb ként, 
a szo ká so san szer ve zett prog ra mok ke re té ben nem ér he tõ ek el.
(pl. TAVASZ ren dez vény, ver se nyek, ve tél ke dõk tárgy ju tal má -
nak be szer zé se, ta nul má nyi és ju ta lom ki rán du lá sok, szín ház lá -
to ga tás ok, tá bo roz ta tás, stb.)
Az Ala pít vány ál tal oda ítélt össze ge ket csak és ki zá ró lag a részt -
ve võ ta nu lók költ sé ge i nek csök ken té sé re, igé nye i nek ki elé gí té -
sé re le he tett fel hasz nál ni.
Be vé te lek: ezer fo rint ban

SZJA 1 % 372

Tá mo ga tá sok, hoz zá já ru lá sok 321

Ka mat be vé tel 70

Egyéb be vé tel 0

Be vé te lek össze sen 763

Ki adá sok ezer fo rint ban

Ok ta tá si esz kö zök be szer zé se 10

Ren dez vé nyek, Prog ra mok tá mo ga tá sa
(Sport nap, Ta vasz 2009, ta nul má nyi ki rán du lás, szín -
ház lá to ga tás ok)

213

Ver se nyek ve tél ke dõk, pá lyá za tok le bo nyo lí tá sá nak
elõ moz dí tá sa, ju tal mak, dí jak (Or czy -díj, Akik re büsz -
kék va gyunk díj, jutalomkönyvek)

105

Egyéb költ ség (mû kö dé si költ sé gek) 51

Ki adá sok össze sen 479

A Ku ra tó ri um tag jai sem tisz te let díj ban, sem költ ség té rí tés ben
nem ré sze sül tek. A köz hasz nú sá gi je len tést a „Szü lõk, Ne ve lõk
Együtt Fegy ver nek Ta nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány” Ku ra tó ri u ma
2009. jú ni us 9. ülé sén fo gad ta el.

2009. év.
Az Ala pít ványt a Pk.62.325/1998/4 szá mú, 1998. jú ni us 15-én
kelt bí ró sá gi be jegy zés sel ki emel ten köz hasz nú ala pít vány ként
je gyez te be a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Bí ró ság.
Az Ala pít vány adó szá ma: 18830352-1-16
Az Ala pít vány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont já ban meg ha tá -
ro zott te vé keny sé ge ken be lül az aláb bi a kat lát ja el:

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
8. ter mé szet vé de lem, ál lat vé de lem
9. kör nye zet vé de lem
11. hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi esély egyen lõ sé -
gé nek elõ se gí té se
14. sport, a mun ka vi szony ban és pol gá ri jo gi vi szony ke re té -
ben meg bí zás alap ján foly ta tott sport te vé keny ség ki vé te lé vel.

Az Ala pít vány cél ja a szü lõk, ne ve lõk, pár to lók ösz tön zé se a
gyer me kek tes ti és szel le mi fej lõ dé sé nek, ta nít ta tá sá nak elõ se -
gí té se. Mind azon sze mé lyek be vo ná sa, akik kész te tést érez nek
a ta nu lók kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ra és le he tõ sé gük sze rint tá -
mo gat ják azt, kü lö nös te kin tet tel a kö vet ke zõk re:

– Az ok ta tás tár gyi, tech ni kai fel tét ele i nek ja ví tá sa,
– Az ide gen nyelv ta nu lá si fel tét ele i nek job bí tá sa ér de ké ben

esz köz te rem tés,
– Az is ko lai sza bad idõs prog ra mok tá mo ga tá sa (hoz zá já ru lás 

ki rán du lá sok, tá bo rok, sza bad idõs ren dez vé nyek költ sé ge i -
hez,

– Ta nul má nyi, sport- és kul tu rá lis ver se nyek ve tél ke dõk, pá -
lyá za tok le bo nyo lí tá sá nak elõ moz dí tá sa (ne ve zé si dí jak,
he lye zet tek dí ja zá sa, szer ve zé si költ sé gek át vál la lá sa).

Az Ala pít vány ke ze lõ szer ve ze te a Ku ra tó ri um:
Dr. Tóth Sa rol ta el nök
Baranyiné Buj do só Ág nes tag
Bordásné Ko csis Pi ros ka tag
Karikó Lajosné tag
Ko vács Zol tán tag
Lip csei An na Má ria tag
Mol nár Tiborné tag

Köz hasz nú te vé keny ség:
Az Ala pít vány tá mo ga tá sok nyúj tá sá val se gí tet te elõ a tra di ci o -
ná lis, ha gyo mány nak te kint he tõ prog ra mok meg szer ve zé sét, a
ta nu lók olyan ese mé nye ken va ló rész vé tel ét, me lyek egyéb ként, 
a szo ká so san szer ve zett prog ra mok ke re té ben nem ér he tõ ek el.
(pl. TAVASZ ren dez vény, ver se nyek, ve tél ke dõk tárgy ju tal má -
nak be szer zé se, ta nul má nyi és ju ta lom ki rán du lá sok, szín ház lá -
to ga tás ok, tá bo roz ta tás, stb.)
Az Ala pít vány ál tal oda ítélt össze ge ket csak és ki zá ró lag a részt -
ve võ ta nu lók költ sé ge i nek csök ken té sé re, igé nye i nek ki elé gí té -
sé re le he tett fel hasz nál ni.
Be vé te lek: ezer fo rint ban

SZJA 1 % 385

Tá mo ga tá sok, hoz zá já ru lá sok 235

Ka mat be vé tel 84

Egyéb be vé tel 0

Be vé te lek össze sen 704

Ki adá sok ezer fo rint ban

Ok ta tá si esz kö zök be szer zé se 0

Ren dez vé nyek, Prog ra mok tá mo ga tá sa
(Sport nap, Ta vasz 2009, ta nul má nyi ki rán du lás, szín -
ház lá to ga tás ok)

280

Ver se nyek ve tél ke dõk, pá lyá za tok le bo nyo lí tá sá nak
elõ moz dí tá sa, ju tal mak, dí jak (Or czy -díj, Akik re büsz -
kék va gyunk díj, jutalomkönyvek)

128

Egyéb költ ség (mû kö dé si költ sé gek) 51

Ki adá sok össze sen 459

A Ku ra tó ri um tag jai sem tisz te let díj ban, sem költ ség té rí tés ben
nem ré sze sül tek.
A köz hasz nú sá gi je len tést a „Szü lõk, Ne ve lõk Együtt Fegy ver -
nek Ta nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány” Ku ra tó ri u ma 2009. jú ni us 9.
ülé sén fo gad ta el.

Közhasznúsági jelentések
2010. augusztus 15. Fegyverneki Hírmondó 9. oldal



Egy ki hí vá sok kal te li tan év vé gén, és a több sé gük szá -
má ra ered mé nyes fel vé te li után, az Or czy tag in téz mény
nyol ca dik osz tá lyo sa i nak 21 ta nu ló já val két cso dá la tos
na pot töl töt tünk má jus ban Sal gó tar ján kör nyé kén. Az
Észa ki-kö zép hegy ség ben, a Karancs hegy lá bá nál el he -
lyez ke dõ Tarjáni Gyer mek tá bor ból be jár tuk a kör nyék né -
hány ne ve ze tes sé gét. Lé leg zet el ál lí tó lát ványt nyúj tott a
kö ze li Ka zár köz ség fe let ti er dõ ben egye dül ál ló, vé dett
ter mé sze ti ér ték, a 20 mil lió éves ri o lit tu fa eró zió (ha son -
lót a vi lá gon össze sen 6 he lyen tar ta nak szá mon). A
hegy rõl le fe lé jö vet egy ki adós zi va tar meg ijesz tett ben -
nün ket, de ilyen ben még úgy sem volt ré szünk. Ki csit el fá -
rad tunk a hegy má szás ban mi re meg ér kez tünk a
hegy te tõn ál ló, Salgó vá rá hoz, ahon nan pá rat lan kör pa -
no rá ma tá rult a sze münk elé. Szí nes es ti prog ram nak bi -
zo nyult Sal gó tar ján ban, a Gedõc-tetõn le võ
Csil lag vizs gá ló ból az ég bolt táv csö ves né zé se. El va rá -
zsolt ben nün ket a ta tár já rás után épí tett gyö nyö rû
Somoskõ vá ra. Vi lág hí rû geo ló gi ai rit ka sá got is meg te -
kint het tünk itt, me lyet ba zalt or go ná nak, ba zalt zu ha tag -
nak ne vez nek, a kü lön le ges lát ványt nyúj tó ba zalt öm lést.
El lá to gat tunk (a kö te le zõ bá nyász ru há ba be öl töz ve) a
sal gó tar já ni Föld alat ti Bá nya mú ze um ba, ahol a bá nyá -
szok, a bá nya lo vak vi asz fi gu rái te szik élet sze rû vé, e föld -
alat ti vi lág ne héz, tisz te le tet ér dem lõ mun ká ját. Ha za fe lé
jö vet a Vi lág örök ség ré szét ké pe zõ hol ló kõi Ófaluban a
ré gi pa ló cok éle té bõl kap tunk íze lí tõ
Az él mé nyek kel te li ki rán du lást a „Szü lõk Ne ve lõk Együtt
Fegy ver nek Ta nu ló if jú sá gá ért” Ala pít vány Ku ra tó ri u ma
ta nu lón ként 2000 Ft/fõ anya gi hoz zá já ru lás sal tá mo gat ta, 
ame lyért ta nu ló ink ne vé ben kö szö ne tet mon dunk. 

-Amb rus Esz ter -
-osz tály fõ nök -

Ba ran go lás az
Észa ki-kö zép hegy ség benTa nul má nyi ki rán du lá sa ink

cél ja, hogy ta nu ló ink el jus -
sa nak ha zánk ne ve ze tes
tá ja i ra, vá ro sa i ba. Az is me -
ret szer zés, a kul tu rá lis él -
mé nyek gyûj té se mel lett a
gye re kek szá má ra a kö tet -
len együtt lét, az is ko la fa lai
kö zül va ló ki sza ba du lás
örö me iga zán fon tos.

Tan év vé gén büsz kén ve -
he tett részt 108 ta nu lónk ki -
emel ke dõ ta nul má nyi
ered mé nye el is me ré se ként
ju ta lom ki rán du lá son. A
Szü lõk, Ne ve lõk Együtt
Fegy ver nek Ta nu ló if jú sá -
gá ért ala pít vá nyunk tá mo -

ga tá sá val és se gít sé gé vel lá to gat ták meg a Fõ vá ro si
Ál lat ker tet.

2010. má jus 25-én ked den az 1.a és 1.b osz tály ta nul má -
nyi ki rán du lá son volt a szol no ki Vadasparkban. A dél elõt ti 
órák ban meg te kin tet ték az ál lat ker tet, egy kí sé rõ se gít sé -
gé vel, aki zoo-pedagógiai órát tar tott a gye re kek nek. A
lát vány ete tés kü lö nö sen tet szett a ta nu lók nak, és öröm -
mell vet ték ke zük ben a va dász gö rényt is. A vadaspark
után jót ját szot tunk az UNIÓS ját szó té ren, na gyon örül tek 
a szá muk ra új já té kok nak, és kü lö nö sen tet szett ne kik,
hogy Ani ta né ni is ki pró bál ta a csúsz kát. A jól si ke rült na -
pot egy kö zös fagyizással zár tuk, na gyon jól érezte ma -
gát min den ki.

-Czifra Zsigmondné – Rózant Ani ta-

Állatkerti séta

Má jus 28-án a 2. a osz tály Szar va son az Ar bo ré tum ban
járt. Bo rult, sze mer ké lõ esõs idõ ben in dul tunk el, de mi re
meg ér kez tünk ki sü tött a nap. Le nyû gö zõ lát vány fo ga -

dott, a fõ be já rat meg újult, áp ri lis hó nap ban új ka put te le -
pí tet tek, mely nagy sze rû en il lik a kert han gu la tá hoz,
tör té nel mi je len tõ sé gû múlt já hoz. Szak ve ze tõ se gít sé gé -
vel ba ran gol tuk be a kert egyes ré sze it. Nagy fi gye lem -
mel hall gat tuk  a fák- és cser je fa jok valamint a lágy szá rú
nö vé nyek kü lön le ges ne ve it. Szív tuk ma gunk ba a sok új
in for má ci ót. A nap csúcs pont ja a dél utá ni sé ta ha jó zás
volt. A Ka ta lin II. sé ta ha jón kel le mes órát töl töt tünk el. A
ka pi tány ked ves és hu mo ros sze mé lyi sé ge vi dám sá got,
mo solyt va rá zsolt a fá radt ar cok ra. Él mé nyek kel, új is me -
re tek kel gaz da god va és egy ki csit fá rad tan ér tünk ha za.
Meg kö szö nöm oda adó, se gí tõ kész mun ká ját Sárándiné
Baksay Zsu zsa ta ní tó né ni nek.

-Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya-

Arborétumban
Má jus 13-án ra gyo gó idõ já rás kí sé re té ben a 2.b osz tály
meg ér ke zett a szol no ki Vadasparkba. A tan köny ve ket
hát ra hagy va ele ve ní tet tük fel az er dõ, a me zõ ál la ta i ról
ta nul ta kat. Ren ge teg új és ér de kes in for má ci ó val egé szí -
tet te ki is me re te in ket An tal Ti bor, a cso port ide ig le nes kí -
sé rõ je. Fan tasz ti kus elõ adás mód ban, nagy sze re tet tel és 
tö rõ dés sel mu tat ta be a vadaspark la kó it. Lát vány ete tés -
sel és ál lat si mo ga tás sal is el csá bí tot ta a kis ne bu ló in kat.
Fel hív ta a fi gyel mün ket, hogy õsszel meg vál to zik a ter -
mé szet, az ál la tok en nek meg fe le lõ en fog nak majd al kal -
maz kod ni. Azt is ugyan így kell meg ta pasz tal nunk. A
szer ve zõk, és a Szé che nyi park er dõ vissza vár ben nün -
ket! El mé le ti-, és lel ki fel töl tõ dés után át sé tál tunk a
NEFAG ját szó tér re, ahol pil la na tok alatt bir tok ba vet tük a
csúsz dá kat, hin tá kat, má szó ká kat, vá ra kat. A lo va gi tor -
nán min den kép ze let be li el len sé get vi dá man és könnye -
dén le gyõz tünk. Dél után, a tá vol ban gyü le ke zõ fe ke te
fel hõk el len már nem volt esé lyünk. Ha mar ha za ér tünk,
de az él mény be szá mo lók még so ká ig éb ren tar tot ták a
csa lá do kat. Ki csik nek, na gyok nak, csa lá dok nak, osz tá -
lyok nak ajánl juk a vá ros „el rej tett” kin cse it!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

Vadasparkban

Jú ni us 2-án a 3. év fo lyam mal az Ópusztaszeri Nem ze ti
Tör té nel mi Em lék park ban vol tunk ta nul má nyi ki rán du lá -
son. Az esõs idõ el le né re fe lejt he tet len él mé nyek kel let -
tünk gaz da gab bak. Feszty Ár pád cso dá la tos fest mé nye
le nyû göz te a ta nu ló kat és a szü lõ ket egy aránt. A kö zös
prog ram után dél után 3 órá ig kis cso por tok ra osz lot tunk
és min den ki né ze lõd he tett ked ve sze rint a szám ta lan ál -
lan dó és idõ sza kos ki ál lí tá son. Volt is mi rõl be szél get ni
az úton ha za fe lé. (S még na po kig az is ko lá ban.)

-Országhné Herczeg Ka ta lin-

Ópusztaszer
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Ha gyo má nya ink hoz hí ven
is ko lánk ne gye dik osz tá lyos 
ta nu lói  eb ben a tan év ben is 
négy na pot töl töt tek a
„Tiszapüspöki Ör dög sze kér 
Kör nye zet vé del mi” tá bor -
ban. A gye re kek egy cso dá -
la tos kör nye zet ben,
vál to za tos prog ra mo kon is -
mer het ték meg  a ti szai táj
szép sé gét és gaz dag élõ vi -
lá gát. Szá muk ra fe lejt he tet -
len él ményt je len tett a
„vízi-szmötyi” , ba goly kö pet
vizs gá la ta, nö vény meg ha -
tá ro zá sok, ro var –és kis ál lat 
csap da ki he lye zé se, ma -
dár há ló fel ál lí tá sa, a gyur -

gya la gok –és par ti fecs kék köl tõ he lyé nek meg fi gye lé se,
Tiszapüspöki né pi épí té sze té re jel lem zõ mo tí vu mok
meg is me ré se. Eze ket szí ne sí tet te az es ti film ve tí tés, az
éj sza kai bár tor ság pró ba, pan cso lás, ci ne ge ház ké szí té -
se, a tá bor tûz és a fagyizás.    Kö szö ne tet mon dunk Fegy -
ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak, Fegy ver nek
Biz ton sá gos és Egész sé ges Kör nye ze té ért Ala pít vány -
nak, Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz ton -
sá gos Éle té ért Ala pít vány nak, va la mint a Szü lõk, ne ve lõk 
együtt Fegy ver nek ta nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány nak a
támogatásukért.

-Ko vács Irén, Szûcs Attiláné-

Környezetvédelmi tábor

A 6. a és b osz tály 22 ta nu ló ja és az õket kí sé rõ négy ne -
ve lõ 2010. má jus 28-29-én Mis kolc ra és
Bükkszentkeresztre tett két na pos ki rán du lást.  El sõ na -
pon a Di ós gyõ ri vá rat te kin tet tük meg, ahol ép pen egy vi -
dám, gyer mek na pi for ga tag ba csöp pen tünk. Min den ki
ta lált sa ját ér dek lõ dé sé nek meg fe le lõ el fog lalt sá got, te -
vé keny sé get. Dél után az Ál lat kert be lá to gat tunk el, majd
Lil la fü re den a víz esés ben gyö nyör köd tünk. Es te el fog lal -
tuk szál lás he lyün ket egy ba rát sá gos, ott ho nos pan zi ó -
ban Bükkszentkereszten. Más nap fel de rí tet tük e

hegy vi dé ki kis fa lu ne ve ze tes sé ge it: a gyó gyí tó kö ve ket,
IV. Bé la em lék mû vét és a Ló fõ tisz tást, s ki pró bál tuk a
köz sé gi sport pá lyát: fo ciz tunk egy ke ve set raj ta. A ba rát -
ság ta lan, esõs idõ sem ron tot ta el jó ked vün ket.  Ebéd
után ha za in dul tunk, út köz ben be tér tünk Me zõ kö vesd re,
ahol felkerestük a matyó népmûvészetet bemutató
tájházakat. Kissé fáradtan, de épségben, élményekkel
gazdagodva érkeztünk haza. 

-Sipos Mar ina, Rédainé Csipes Er zsé bet-

Bükk

Kul tú ra, sport, tú rá zás, a szó ra ko zás bár mely for má ja lel -
ke sí ti a 7.ab osz tály ki rán du ló it. A nyár kö ze led té vel is mét 
fel ke re ked tünk: Parádfürdõt és kör nyé két jár tuk be két
nap alatt. Bár az idõ já rás nem ked ve zett a ki rán du lók nak,
meg küz döt tünk az ele mek kel. Utun kat Eger vá ro sá ban
sza kí tot tuk meg el sõ ként, sé tál tunk egyet a vá ros köz -
pont já ban, be ba ran gol tuk Eger köz pon ti park ját, az Ér -
sek ker tet.

Eg ri ki té rõnk után meg sem áll tunk parádfürdõi szál lá sun -
kig. Cso dás fek vé sû, he gyek kel kör be vett ven dég ház
biz to sí tot ta szá munk ra a pi he nést. Tú ráz tunk a kö ze li
Parádra, ját szot tunk, spor tol tunk, kéz mû ves fog lal ko zá -
son vet tünk részt. A ki rán du lás leg in kább várt prog ram ja
más na pig vá ra tott ma gá ra.  El lá to gat tunk a sás tói
Oxygen Ad re na lin Ka land park ba. Az or szág leg ma ga -
sab ban fek võ ka land park já ban nem csak az ad re na lint
ter me lõ él mény ele mek tõl áll hat el a lé leg ze tünk, ha nem
az elénk tá ru ló pa no rá má tól is; kü lö nö sen, ha a 183 m
hosszú és 18-28 m kö zöt ti ma gas ság ban a sás tói kõ bá -
nya fe lett át íve lõ füg gõ híd ról né zünk szét (ha me rünk),
mely Ma gyar or szá gon egye dül ál ló, és Eu ró pá ban is ke -
vés hoz zá fog ha tót ta lá lunk. A gyön gyö si Mát ra Mú ze um
ki ál lí tá sai Or czy -kas té lyá nak és pa vi lon já nak meg te kin -
té se mél tó le zá rá sa volt a két nap nak. Jól éreztük
magunkat! ?

-Gyáni Má ria, Lõrinczi Eri ka-

Eger

Az is ko lai tan év nyi tó ün nep sé gek idõ pont jai:
• Or czy Tag in téz mény: 2010. au gusz tus 31. 16 óra 
• Mó ra Tag in téz mény: 2010. au gusz tus 31. 17 óra

Tanévnyitók
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A 2010. au gusz tus 05-én a 4. sz. fõ úton Szapárfalu bel te -
rü le tén a Huber Zsolt  csa lád há zá ba be csa pó dott ka mi on 

okoz ta kár eny hí té sé re a
he lyi és a me gyei Vö rös -
ke reszt gyûj tést szer vez.

Kér jük, hogy aki se gí te ni
kí ván, ado má nyát a
• szapárfalui 5. sz., vagy 
• az új te le pi 1. sz. 

bol tok ban el he lye zett
per se lyek be he lyez ze el.

Kö szö net tel:
-Vöröskereszt-

Gyûjtés



Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány pá lyá za ti
tá mo ga tá sa 2010. év ben
Az Ala pít vány 2010. feb ru ár 20-án a Hír mon dó ban és
Fegy ver nek hon lap ján meg je lent pá lyá za ti ki írá sá ra 36
kö zép és fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló fegyverneki di ák
nyúj tott be pá lyá za tot.
A két kül föl di tá mo ga tó tól ér ke zett pá lyá za ti összeg fel -
hasz ná lá sá ra, az ado má nyo zók ja vas la tot tet tek. A
szpon zo rok egyet ér té sé vel, az 5 fõs ku ra tó ri u munk 17 ta -
nu ló pá lyá za tát fo gad ta el.
Az „A” ka te gó ria sze rint:
• Ha von ta 40200 Ft/fõ 4 egye te mis ta ta nu ló
• Ha von ta 26800 Ft/fõ 2 kö zép is ko lás ta nu ló 
• Ha von ta 20100 Ft/fõ 11 kö zép is ko lás ta nu ló

ré sze sül tá mo ga tás ban 12 hó na pon ke resz tül.

A „B” ka te gó ria sze rint:

Bu dai Mi hály Egon 12 tan éven ke resz tül ki tû nõ ered -
ményt ért el, ki tû nõ vel érett sé gi zett. Az EL TE-re je lent ke -
zett az el ér he tõ ma xi má lis 480 pont tal, aho vá
ter mé sze te sen fel vet ték. Az aláb bi ver seny ered mé nye i -
ért ve he tett át 900 eurót. Az Ok ta tá si Mi nisz ter ál tal ren de -
zett or szá gos kö zép is ko lai ta nul má nyi ver se nyen két szer
lett or szá gos 3.he lye zett (fran cia nyelv bõl és ma gyar ból).
Me gyei fran cia ta nul má nyi versenyenelsõ he lye zést ért
el. Kü lön gra tu lá lunk e ki vá ló tel je sít mény hez!

Csor dás Kár oly és Ko vács Nán dor tett a ki írás óta ered -
mé nyes fel sõ fo kú nyelv vizs gát.

A 2009/2010-es tan év vé gén 13 ta nu ló lett ki tû nõ. 
• 8 osz tály ban: Czifra Bá lint, Joó Bog lár ka, Mihácsi Ta -

más, Pé ter Szintia, Tiba Dorina, Poós Do rottya, Pusz tai 
Re gi na

• Kö zép is ko lá ban: Bu dai Mi hály Egon, Baranyi Krisz ta,
Gõdér Vik tó ria, Köpösdi Ni ko lett, Len gyel Vik tó ria,
Poós Bi an ka

 A pá lyá za ti ki írás sze rint, egy-egy lap top ra pá lyáz hat tak
a ta nu lók, me lye ket 2010. jú li us 22-én ve het tek át a ki tû nõ 

bi zo nyít vá nyok tu laj do no sai. Büsz kék va gyunk az el ért
ered mé nyek re!
To vább ra is a fel sõ fo kú nyelv vizs ga si ke res sé gét iga zo ló
do ku men tum be mu ta tá sa után min den nap pa li ta go za ton

ta nu ló di ák igé nyel he ti az 53600 Ft-os tá mo ga tást. 2010.
feb ru ár 20. után tett si ke res nyelv vizs gá val le het pá lyáz ni.
Az Ok ta tá si Mi nisz ter ál tal ki írt me gyei ta nul má nyi ver -
seny el sõ he lye zett jei és az or szá gos ta nul má nyi ver seny
1. 2. vagy 3. he lye zett jei tart hat nak igényt 80400 Ft-ra.
Az ere de ti ok le vél be mu ta tá sá val le het pá lyáz ni. A 2010.
szep tem ber 1. után el ért ered mé nye ket vesszük fi gye -
lem be.
A pályázatokat min den eset ben a ku ra tó ri um el nö ké hez
ajánl va kell el jut tat ni. Szilasi Péterné Fegy ver nek, Liszt F.
út 13/a cím re. Az ere de ti do ku men tu mo kat  vissza ad juk.

Vár juk a to váb bi pá lyá za to kat!
-Kuratórium-

Pályázati támogatás

A Fegy ver nek Mû velt Ijúságért Ala pít vány pá lyá za tot hir -
det, kül föl di szpon zo rok ál tal ado má nyo zott összeg fel -
hasz ná lá sá ra. Az ado má nyo zók ké ré se sze rint: A
pá lyá zat cél ja a ki vá ló tel je sít mé nyû fegyverneki ta nu -
lók ered mé nyé nek el is me ré se, fo ko zá sa. 
Fel sõ fo kú in téz mény nap pa li ta go za tán ta nu ló di á kok pá -
lyáz hat nak ha vi 40.200 Ft, az az negy ven ezer-ket tõ száz
Ft tá mo ga tás ra, akik nek a ta nul má nyi át la guk el ér te a
4,5-es át la got és ezt a ta nul má nyi osz tály iga zol ja. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ide je: 2010. szept.10.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
• is ko lai bi zo nyít vány 2010. má so dik fél évi má so la tát,

me lyet a ta nul má nyi osz tály hi te le sí tett.
• mo ti vá ci ós le ve let, ame lyet a pá lyá zó ír, il let ve bár mely 

do ku men tu mot, amely a di ák és (csa lád ja) anya gi kö -
rül mé nye i re utal (pl. a szü lõk egy ha vi jö ve del mé nek
iga zo lá sa)

• egy tá mo ga tó le ve let a ta ná ra i tól (ta ná rá tól) 
A pá lyá za tot pos tai úton, ajánl va kell kül de ni: 
Szilasi Péterné el nök Fegy ver nek Liszt F.13/a cím re
Az ado má nyo zók egyet ér té sé vel, a pá lyá zat el fo ga dá sá -
ról 5 ta gú ku ra tó ri um dönt. A nyer tes pá lyá zók szep tem -
ber 20-ig ér te sí tést kap nak. Az ösz tön díj oda íté lé se
egyen lõ re 5 hó nap ra szól.
A pá lyá zók ada ta it, a tá mo ga tás mér té két jegy zõ könyv -
ben rög zít jük, az  ado má nyo zók nak el jut tat juk.

-Kuratórium-

Fel hí vás ta nul má nyi ösz tön díj pá lyá zat ra!
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Pe ti rõl az utol só em lé kem 
1990 nya rá ról szár ma zik.
Én ak kor vé gez tem az ak -
kor még Dó zsa György
Úti nak ne ve zett ál ta lá nos
is ko lá ban, és töl töt tem
né hány na pot a
káptalanfüredi tá bor ban,
ahol õ is ott volt. Az tán
2004 õszén lát tam új ra. A
ma gam de cens mód ján
kö szön tem rá a Nem ze ti
Szín ház ban a III. Ri chárd
há zi fõ pró bá ján. A szü -
net ben oda jött, és amo -

lyan szé gyen lõs-za var tan meg kér dez te, hon nan is mer jük 
egy mást, mert ne ki bi zony fo gal ma sincs. Az óta sok víz
le folyt az or szág összes fo lyó ján, és nem rég mint Ber csé -
nyi Pé ter báb szí nész és Papp Tí mea új ság író ül tünk egy -
más sal szem ben.
Em lék szel ar ra, mi volt az el sõ báb elõ adás, amit lát tál?
Hú… (hosszú gon dol ko dás) Ott hon, Fegyverneken a mû -
ve lõ dé si ház ban volt egy elõ adás, ami re csak azért em -
lék szem, mert le raj zol tam be lõ le a bo hó cot. De ab ban
nem bá boz tak. „Ren des” báb elõ adást csak jó val érett sé -
gi után lát tam, de hogy mi volt
az, fo gal mam sincs.

Az in ter jú tel jes szö ve ge a Fidelio.hu
és a fegyvernek.hu  weboldalakon

ol vas ha tó.

A bú jócs ká zó ki rály fi



I. sz. Idõ sek Klub ja Annaháza

Az idõ sek jól ér zik ma gu kat az új he lyen, ha mar meg ba -
rát koz tak a "Mo zi" he lyi sé gé vel. Rend sze re sen jön nek,
foly nak a kár tya csa ták, a né nik do mi nóz nak, be szél get -
nek, részt vesznek a má sik két klub ren dez vé nyén, ad dig
amíg nem ké szült el "ál lan dó" ott ho nuk, me lyet min den ki
na gyon vár.

II. sz. Új te le pi Idõ sek Klub ja

A hosszú tél után na gyon vár tuk a jó idõt, hogy vég re él -
vez hes sük a sza bad té ri prog ra mo kat.

A nyár ele je kis sé zi va ta ros ra si ke re dett, ezért a "fa lu nap -
ra" ké szí tet tünk né hány bábut, egy "csa lá dot" és ké részt
is.

Egész ség meg õr zõ, ja ví tó prog ra mon be lül meg is mer ked -
het tünk né hány új ter mék kel, me lye ket mikroalgákból ké -
szí te nek. A jó idõ be kö szön té vel bog rács ban fõz tünk az
ud va ron pap ri kás krump lit és öreg leb ben cset, min den ki
elé ge dett volt, fi nom ra si ke re dett. Vég re jú li us 15-én el ér -
ke zett a stran do lás ide je, a nagy hõ ség ben iga zán kel le -
mes idõ töl tés nek bi zo nyult, ter vez zük hogy
au gusz tus ban meg is mé tel jük, a há rom klub és a la kos ság 
be vo ná sá val. A hó nap vé gén az el múlt idõ szak ra esõ
név na pos An na, Mag dol na, Ol ga, Mar git, klub tag ja in kat
kö szön töt tük vi rág gal, me lyet Õk ott hon sü tött sü te mé -
nyek kel vi szo noz tak. Ter vez zük még a ké sõ dél utá ni
órák ban a sza lon na sü tést is, va la mint lecsófõzést.

Ná lunk a szür ke hét köz nap ok is ese mény dú sak, so kat
ne ve tünk, nó tá zunk. Kö zö sen lot tó zunk, ze nét hall ga tunk, 
jó kat be szél ge tünk, fagyizunk. Ná lunk nincs ubor ka sze -
zon, jó tár sa ság ban tölt jük a na pot.

Aki ma gá nyos, társ ta lan, saj nál hat ja ha nem ve lünk töl ti a
nap ja it. Mi min den kit sze re tet tel vá runk.    

III. sz. Idõ sek Klub ja Szapárfalu

Már he tek kel elõt te ki tûz tük a sza bad té ri prog ra munk
nap ját, jú ni us 18-át, me lyet min den klub ta gunk iz ga tot tan
várt. El ha tá roz tuk hogy bab gu lyást fõ zünk, és tú rós ba tyut 
sü tünk mel lé. Igaz hogy nem "di é tás" ebéd, de min den ki
sze re ti. Az egyik klub ta gunk Szabadosné Éva né ni vál lal -
ta, hogy ve zény le té vel el ké szül jön a fi nom ebéd. Már 10
óra kö rül fi nom il lat fel hõ vár ta a klub tag ok meg ér ke zé sét.
Amíg ro tyo gott a le ves, a dol go zók Éva né ni se gít sé gé vel
meg sü töt ték a tú rós ba tyu kat. Az idõ sek halk ze né lés
mel lett te rí tett asz ta lok nál be szél get tek.

De let ha ran goz tak, ami kor a fi nom sá gok el fo gyasz tá sá ra
sor ke rült. Min den ki jó ízû en fa la to zott, jó han gu lat ban telt
el a nap.

Már lé lek ben ké szül tünk a kö vet ke zõ ren dez vény re is,
me lyet vár nak az idõ sek.

Jú li us ban a há rom klub szer ve zé sé ben a mi in téz mé -
nyünk adott ott hont az ortophedia szû rés nek, amely évek
óta ren del ke zés re áll a te le pü lés la kos sá gá nak is. Nem
kell Szol nok ra be utaz ni, so kat vár ni, hely ben gyógy ci põt,
gyógy ásza ti se géd esz kö zö ket kap, aki ide el jön. 

Szak or vo si vizs gá lat elõ zi meg itt hely ben. Aki
közgyógyellátással ren del ke zik an nak in gye nes a gyógy -
ci põ és a se géd esz köz. Éven te he lyünk be jön a szak ren -
de lés.

In téz mé nyünk ad he lyet éven te két szer a vér adás nak is a
te le pü lés ré szen.

-Klub ve ze tõk -

Nyá ri élet az Idõ sek Klub ja i ban

Ok tó ber 9-én 10 órá tól a Fegy ver nek Szel le me Pantheon
tag jai ta lál koz nak egy más sal és mind azok kal, akik szí ve -
sen be szél get nek ve lük vagy egy más sal. 

A ta lál ko zón rég nem lá tott is me rõ sök kö szönt he tik egy -

mást. Ha lá tott va la kit az ál lan dó ki ál lí tás ké pe in, aki vel
szí ve sen ta lál koz na, jöj jön el Ön is!

Az el múlt nyolc év ben az ese mény azo nos na pon volt a
Galántai Lelovich György em lé ké re ren de zett soly mász -
mi sé vel. A va dá szat tal kap cso la tos gaz da sá gi jel le gû vé -
le mény kü lönb sé gek mi att idén a soly mász mi se is
ve szély be ke rült. Bí zom ben ne, hogy a prob lé mát ad dig ra 
si ke rül fel ol da ni és lesz soly mász mi se is.

Akár si ke rül a fent írt gon dot meg ol da ni, akár nem, a
Fegy ver nek Szel le me Pantheon ta lál ko zó ját meg tart juk. 

Ugyan úgy nyil vá nos ese mény, kü lön meg hí vó nél kül lá to -
gat ha tó ren dez vény, mint volt az el múlt tíz al ka lom mal is.
A szé kek be ren de zé se és egyéb elõ ké szü le tek mi att ké -
rem, hogy je lez ze a Mû ve lõ dé si Ház ban te le fo non, sze -
mé lye sen vagy üze net út ján, aki jön ni szán dé ko zik.

-Tû he gyi Ju li an na-

Fegy ver nek Szel le me Panteheon ta lál ko zó ja

Tisz te let tel meg hív juk Önt és ked ves há zas tár sát, is me -
rõ se it a Mû ve lõ dé si Ház ba 2010. au gusz tus 19-én 1900 -
ra be szél ge tés re az ál la mi sá gunk ról.

-Tûhegyi Julianna-

Beszélgetés az államiságunkról

Van, aki úgy ér zi, mind járt itt lesz a kö vet ke zõ év, már ter -
ve zi a csa lá di, mun ka he lyi vagy egyéb ese mé nye ket,
van nak, akik nek ez még a tá vo li jö võ.

An nak ér de ké ben, hogy a ma gán-, ci vil-, cé ges és egyéb
szer ve zé sû ese mé nyek ne es se nek egy idõ pont ra (mind -
egyi ken részt ve hes se nek azok, aki ket ér de kel), már sok
éve szer ve zünk cé gek nek, in téz mé nyek nek, ci vil szer ve -
ze tek nek kö zös idõ pont-egyez te tést szep tem ber ben.

Amennyi ben a Tisz telt Ol va só olyan szer ve ze tet kép vi -
sel, vagy ma gán sze mély ként a köz vet len csa lád ján kí vül
esõ em be rek nek is ter vez va la mi lyen ese ményt, ak kor
sze re tet tel vár juk szep tem ber 13-án, hét fõn 16 órá ra a
Mû ve lõ dé si Ház ba.

-Tû he gyi Julianna-

2011-es idõ pont ok
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A tû zön já rás már ne gye -
dik al ka lom mal ve ze ti be
az ese ményt a gyó gyí tá -
sa i ról köz is mert té vált Kál -
vá ria dom bon. Kö zel
öt ve nen men tek át sé rü lés 
nél kül az iz zó pa rá zson a
fel ké szí tés után. 

Szom bat ra vi szont esõ ér -
ke zett, mely meg aka dá -
lyoz ta azt, hogy a
szom ba ti és a va sár na pi
prog ra mot meg va ló sít suk. 
Az idõ já rás mi att dön töt -
tünk amel lett, hogy két hét 
múl va új ra pró bál juk az
ese mény meg va ló sí tá sát.

Az új idõ pont ra né hány do log vál to zott, hi szen vol tak
olyan fel lé põk, akik már el ígér kez tek, a fel aján lás ból le -
vá gott ökör és vad disz nó sem volt egy ben tá rol ha tó.

A mû sor szá mo kat pó tol tuk ha son ló elõ adás sal. Az óri ás -
bá bos he lyett élõ sze rep lõs me se volt, a csi kós be mu ta tó
he lyett lo vas ka russzel. Nem sze re pelt az ere de ti el kép -
ze lé sek kö zött a haj vizs gá ló, de nem tu dott részt ven ni az 
antioxidánst mé rõ. 

Jú li us 10-én a Do bó té ren XIX. sz-i hu szá rok és höl gye ik
jár ták a lo vas ke rin gõt. Utá na a nép tán co sok me net tán -
cá val és a he lyi hin tó sok kal együtt vo nult a kö zön ség a
Sport te lep re. Ide ér kez tek a hor gász egye sü let tag jai a ki -
dí szí tett csó na kok kal, ti szai da lok kal.

Ez után kö vet ke zett a Vi rág zó Ti sza Nap ja meg nyi tó ja és
a gá la mû sor, ahol tánc cal, ze né vel, dal lal szó ra koz ha tott
a kö zön ség. Tû zi já ték zár ta az elõ adá sok so rát. Ez után a 
pá lya bá lon vagy a karaoke-sátorban min den ki ki pró bál -
hat ta a tánc- és ének tu dá sát, jól érez het te ma gát ba rá ta i -
val, is me rõ se i vel. Haj na lig tar tott a tánc.

Va sár nap a sport, a szín pa di elõ adá sok és a fák alat ti,
mel let ti lát ni va ló tet ték vál to za tos sá az ese mé nye ket.

A sport ered mé nyek: Fel nõtt lab da rú gás:
 I. hely:Kun he gyes
 II. hely: Beach Soccer
 III. hely:Bán hal ma
 gól ki rály: Gácsi Zsolt

If jú sá gi lab da rú gás:
 I. hely: Kun he gyes
 II. hely: Beach Soccer
 III. hely: Bán hal ma
 gól ki rály: Rézsó Gá bor

Gyer mek lab da rú gás:
 I. hely: Ki csik
 II. hely: Gye re kek

Ho mok fo ci:
 I. hely: Kun he gyes
 II. hely: Beach Soccer
 III. hely: Tró ger Fc
 gól ki rály: Bo dor György

Ké zi lab da:
 I. hely: Fegy ver nek
 II. hely: Ör mé nyes

Bár nem ver seny ként, de a strand röp lab da is a
bulicsapatok já té ka volt, mellyel jót szó ra koz tak.

A va sár na pi szín pa di mû sor a ha gyo má nyok hoz hí ven
na gyon vál to za tos volt. Meg ta lál ta a ked vé re va lót az is,
aki a nép ze nét, nép tán cot, nép dalt ked ve li, de az is, aki a
slá ge re ket, mo dern tán cot, has tán cot, bû vészt, bo hó cot
ré sze sí ti elõny ben. A ki csik élõ sze rep lõs
gyermekszínházat is lát hat tak.

A ver se nyek és a szín pa di
elõ adá sok mel lett sok fé le
do log gal fog lal koz hat tak a
hõ ség elõl az ár nyas fák
alatt hûst ta lá ló em be rek.

A gye re kek raj zol hat tak,
fest het tek, fa ze kas ko rong -
gal pró bál koz hat tak, ug rá ló
vá raz hat tak, len gõ lét rán
mász hat tak, arc fes tés ben,
lu fi-haj to ga tás ban ve het tek
részt, hin táz hat tak, raj zo -
lós-ra gasz tós fog lal koz ta -
tás állt a ren del ke zé sük re.

Fel nõtt és gyer mek egy -
aránt meg néz het te, ki pró -
bál hat ta egész nap az
íjá sza tot, a hor gász ki ál lí -
tást, a ha lász-szer szá mo kat, a fa fa ra gók tel je sít mé nyét,
a vö rös ke reszt és a men tõ ko csi szol gál ta tá sa it a
helybeni vér cu kor- és vér nyo más mé rést, a gra fo ló gus
elem zé sét, az aszt ro ló gus szá mí tá sa it, a haj hagy má ból
va ló egész ség elem zést, az óri ás bá bu kat, amik kel szí ve -
sen fényképezkedtek is, sors je gyen va ló nye rés le he tõ -
sé gét, óri ás sak kot, hen na fes tõ mun ká ját, ro deó-bi kát, a
he lyi is mert Kál vá ria domb bal kap cso la tos tár gya kat, em -
lé ke ket fi gyel he tett meg, vá lo gat ha tott a vá sá ro zók kí ná -
la tá ban. Egész csa lá dok, ba rá ti tár sa sá gok vet tek részt a 
fõ zõ ver seny ben, mely nek eredményei:
 I. hely: Fa ka nál for ga tók kakaspörkölttel
 II. hely: Éj je li bá tor csa pat ser tés pör költ tel
 III. hely: Er zsé bet és csa pa ta gom bás öreg leb -

benccsel
 Kü lön díj: Íjá szok bir ka pör költ tel.

A ren dez vénnyel kap cso la tos em lé kek fel idé zé sé hez a
ké pe ket szok tuk se gít sé gül hív ni. A Vi rág zó Ti sza Nap -
já ról most is na gyon sok ké pet ké szí tet tünk. Egy szá mí -
tó gé pes hard ver hi ba foly tán ezek a ké pek tel jes
egé szé ben el vesz tek. 

Pró bál tunk a la ko sok tól össze szed ni fo tó kat, me lyek kel
e cik ket is il luszt rál juk. Meg ta lál ha tó ak a kep.tar.hu/vtn4
ol da lon az interneten is. Van nak olyan ese mé nyek,
ame lyek rõl így sem kap tunk sen ki tõl ké pet. Ar ra ké rem
a Tisz telt ol va sót, amennyi ben ren del ke zik fény kép pel,
ké rem, hogy elekt ro ni kus for má ban jut tas sa el a Mû ve -
lõ dé si Ház ba (pa pi ros ké pe ket beszkenneljük, az ere -
de tit vissza ad juk).

Eb ben az év ben két rész re sza kadt a Vi rág zó Ti sza
Nap ja a cik lon hir te len irány vál toz ta tá sa ál tal okoztott
esõs idõ já rás mi att. A jú li us 10-11-i je len tõs hõ ség el le -
né re a la ko sok nagy lét szám ban vet tek részt a ren dez -
vé nyen, ami esõ ben tel je sen más ként lett vol na, így
meg ér te az át szer ve zés ne héz sé ge, több let ter he.

A ren de zõ Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let ne vé ben:

-Tû he gyi Ju li an na-
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap: a vi dé ki te rü le tek be

be ru há zó Eu ró pa.

Vi rág zó Ti sza Nap ja – idén két rész let ben
 18. oldal Fegyverneki Hírmondó 2010. augusztus 15.



Boiron, M. - Payre-Ficot, A.:

Ho me o pá tia a min den na pi gya kor -
lat ban

Min den nap ja ink ban egy re töb ben ér -
dek lõd nek a ho me o pá ti á ról, il let ve az
eh hez tar to zó mód sze rek rõl. Az al ter -
na tív gyógy mód meg is me ré sé hez
aján lom Ho me o pá tia a min den na pi
gya kor lat ban szak köny vet, mely mind
a be te gek, mind pe dig a gyógy szer tá ri

szak em be rek szá má ra át fo gó is me re te ket nyújthat.

A ho me o pá tia mód sze ré nek, tör té ne té nek, va la mint a
gyógy sze rek hasz ná la ti, ada go lá si mód ja i nak be mu ta tá -
sát kö ve tõ en a „te rá pi ás rész ben” a be teg sé gek, és
gyógy sze re ik az „ön gyó gyí tás szint jén” ke rül nek tár gya -
lás ra. A ki ad vány har ma dik ré sze, a Materia medica,
mely ben szí nes fo tók kal il luszt rált gyógy szer le írá sok ta -
lál ha tók. 

E könyv hi te le sen és a min den nap ok ban jól hasz nál ha tó
mó don mu tat ja be a kli ni kai szem lé le tû ho me o pá ti ás te rá -
pi ás mód szert. Írói, olyan gyógy sze ré szek, akik el kö te le -
zet tek a ho me o pá tia iránt és nap, mint nap hasz nál ják
gyó gyí tás ra és gyógy ulás ra a ho me o pá ti ás gyógy sze re -
ket. Fon tos meg em lí te ni, hogy a ho me o pá ti ás sze rek
törzs köny ve zet tek, így né hány ki vé tel tõl el te kint ve, re -
cept nél kül, csak pa ti ká ban kap ha tók. 

Aján lom e köny vet mind azok nak, akik még nem is me rik a
ho me o pá ti át, de sze ret né nek ter mé sze tes gyógy mód dal, 
mel lék ha tás men tes te rá pia se gít sé gé vel gyógy ul ni be -
teg sé ge ik bõl. Ter mé sze te sen a gyógy szer tá rak ban dol -
go zó szak em be rek fi gyel mé be is aján lom a
tárgy mu ta tó val, szak iro da lom-jegy zék kel zá ró dó kö te tet,
akik nek gyors és szak sze rû se gít sé get nyújt hat a te rá pi -
ás mód sze rek meg vá lasz tá sa kor.

Szep tem ber tõl to vább ra is a meg szo kott nyit va tar tás sal
vá runk min den ked ves Ol va sót!

-Né meth Ju dit-

Könyvajánló

A tu do mány mai ál lá sa sze -
rint még so ká ig nem he lyet -
te sít he tõ (le het, hogy
sohasem?) az em be ri vér a
gyógy szer ké szí tés nél, az
élet men tõ vagy élet mi nõ sé -
get ja ví tó mû té tek nél.

Ezért na gyon fon tos azok -
nak a se gít sé ge, akik a sa ját 
vé rü ket ad ják oda má sok
job bu lá sá ért.

A leg utób bi Hír mon dó lap -
zár tá ja óta jú ni us 10-én a

Mû ve lõ dé si Ház ban 65-en je lent kez tek, 49-en ad tak vért.
16 em bert szûr tek ki. A meg je len tek kö zött 7 új vér adó
volt.

Jú li us 28-án Szaprfaluban 21-en je len tek meg, 17-en ad -
tak vért, 4 em bert szûr tek ki. Egy új vér adó is volt.

Kö szön jük. Aki vért ad, éle tet ment.
-Tûhegyi Ju li an na-

Vér adás

Az Egye sü le tünk 2008. és 2009.
után az idén 2010. jú li us
23-24-én ren dez te meg a már
ha gyo má nyos és so kak ál tal várt
Krupa-tavi hor gász ver se nyét. Is -
mét el mond ha tó, hogy si ke res
ver se nyen va gyunk túl. A ver -
seny na gyon jó han gu lat ban telt
gyer me kek és fel nõt tek szá má ra
egy aránt. Ko ráb ban töb bek ré -
szé rõl me rült fel a két na pos ver -

sennyel kap cso la to san, hogy dél után kel le ne kez de ni
mi vel so kan ép pen ez idõ tájt is dol goz nak, dol goz tak,
(ara tás, mg-i te vé keny sé gek stb.) meg pró bál tunk en nek
is ele get ten ni, így a ver seny szom ba ton 14 óra kor kez dõ -
dött. Szo ká sok sze rint ez út tal is min den gyer mek aján -
dék cso mag ban ré sze sült, mely ben a SHIMANO cég és a
GENERALI biz to sí tó jó vol tá ból is ke rült aján dék. Mi vel a
ver seny má so dik nap ját az esõ el mos ta, ezért az el sõ na -
pi fo gá si ered mé nyek alap ján let tek a pon tok meg ál la pít -
va. 

Fel nõtt ka te gó ria:
 I. Nagy La jos (11.172 pont)
 II. Kiss Pé ter (6881 pont)
 III. Kiss Já nos Ist ván (6342 pont)

Gyer mek ka te gó ria:
 I. Ifj. Vízkeleti Lász ló (1178pont)
 II. Pálfi Ta más (843 pont)
 III. Ulviczki Ló ránt (669 pont)

A ren dez vény si ke ré hez nagy ban hoz zá já rul tak: Krupa
Ist ván,  Krupa Lász ló, Jancsó Gá bor és Bog nár Zol tán

vál lal ko zók, va la mint a Fegyverneki ÁFÉSZ. Se gít sé gü -
ket utó lag is kö szön jük!

-Sárszögi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge-

A Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let hí rei

2010. augusztus 15. Fegyverneki Hírmondó 19. oldal

Aki már írt szö ve get úgy, hogy a szán dé ka sze rin ti tar ta -
lom egy ré sze ki ma radt be lõ le, az tud ja, hogy mi tör tént a
jú ni u si Fegyverneki Hír mon dó go be lin ki ál lí tás sal kap -
cso la tos cik ké ben az al ko tók fel so ro lá sá val, aki nem ta -
pasz talt még ilyet, an nak kí vá nom, hogy so ha ne le gyen
ben ne ré sze.

Ter mé sze te sen, Sza bó Me lin da, Strígel Józsefné és
Ternák Józsefné ne vét sem szán dé ko san hagy tam ki a
fel so ro lás ból, hi szen az õ mun ká ik is je len tõ sen hoz zá já -
rul tak a ki ál lí tás si ke ré hez. 

Kö szö net il le ti õket is.
-Tû he gyi Ju li an na-

A szö veg szer kesz tés ör dö ge



Jú ni us vé gé re ter ve zett Vi rág zó Ti sza
Nap ja a rossz idõ mi att el ma radt, két
hét múl va ke rült meg ren de zés re. Az
elõ zõ évek hez ha son ló an most is  ak -
tív részt ve või  vol tunk a köz sé gi fa lu -
nap nak. A szom bat es ti csó na kok
vi rá gos fel vo nu lá sán az egye sü le tünk
4 csó nak ja  fák lyák kal meg vi lá gít va

vo nult vé gig a Holt Ti sza 1-es sza ka szán a nagy kö rûi híd -
tól a fut ball pá lyá ig. Az ese ményt még ér de ke seb bé tet te
Temesváriné Bozsó Ág nes ének lé se. A Ti sza par ton nagy 
tet szés sel fo gad ta a né pes kö zön ség a be ér ke zõ ket.

Más nap ki ál lí tot tuk az egye sü le tünk éle té rõl ké szült tab ló -
in kat. Majd ebéd del fo gad tunk min den ked ves ér dek lõ dõt, 
aki meg lá to gat ta sát run kat. A ha lász lé nagy si kert ara tott,
jó ízû en fo gyasz tot ták ven dé ge ink. Sza ká csunk, Csécsei
Kál mán is mét re me kelt.

Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind azok nak, akik 
se gí tet tek ab ban, hogy a két nap alatt ilyen si ke re sen
részt tud tunk ven ni a jól meg ren de zett prog ram so ro za ton. 
Hor gász egye sü le tünk ennyi vel já rult hoz zá, fa lu nap szín -
vo na lá hoz.

Így a tör pe har csa fo gó ver se nyünk nem ke rült meg ren de -
zés re Vi rág zó Ti sza Nap ja át szer ve zé se mi att. De, majd
az  õszi vegyeshalfogó ver se nyün kön ér té ke sebb dí jak kal 
ju tal maz zuk a nyer te se ket.

Az év nagy ese mé nye: tiszt újí tó kül dött köz gyû lés tar tot -
tunk jú li us 25-én.

Elõ ször az el nök asszony be szá molt a 2009. évi mun ká ról 
a lét szám ala ku lá sá ról, az éves prog ra mok ról, a hor gász -
ver se nyek rõl, a me gyei kül dött köz gyû lés rõl és a te le pí té -
sek rõl. Majd a Fe gyel mi Bi zott ság el nö ke ér té kel te a
bi zott ság éves mun ká ját és a fe gyel mi hely ze tet. Ez tán a
zár szám adás és va gyon mér leg el fo ga dá sá ra ke rült sor.
Majd a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke be szá molt a bi zott ság
el len õr zõ mun ká já ról és ér té kel te az egye sü let gaz dál ko -

dá sát. Ez után el fo gad tuk a 2010. évi költ ség ve tést.

Vé gül a vá lasz tá sok ra ke rült sor . A kö vet ke zõ 5 év re is -
mét Tukarcs Istvánnét  vá lasz tot ta meg egy han gú lag  a
kül dött köz gyû lés az egye sü let el nö ké nek. 

A to váb bi tiszt sé gek:

Tit kár: Pfeiffer Vil mos

Ügy in té zõ: Tukarcs Ist ván

Ve ze tõ sé gi ta gok ifj. Föld vá ri Lász ló, Sükösd Kár oly és
Sze le Lász ló

Felügylõ Bi zott ság el nö ke: Valastyán Sán dor.

Tag jai: De me ter Já nos és Né meth Ist ván

Fe gyel mi Bi zott ság el nö ke: Kor pás Sán dor

Tag jai: Csé csi Kál mán és Föld vá ri Lász ló 

Az õ man dá tu muk is 5 év re szól.

A te le pí té sek rõl sze ret ném még egy pár szó ban tá jé koz -
tat ni a hor gá szo kat. Jú li us 26. és au gusz tus 6. kö zött a
ha lá sza ti hasz no sí tó 50 q ho rog ra érett, át la go san 2 kg-os 
pon tyot  te le pít a fegyverneki  holt ág min den sza ka szá ba
ará nyo san szét oszt va.

Az õszi hor gász ver se nyün ket a Hír mon dó nap tá rá ban
meg je lent idõ pont (ok tó ber 3) he lyett, az ön kor mány za ti
vá lasz tá sok mi att két hét tel ko ráb ban, szep tem ber 19-én
fog juk meg ren dez ni. Hely szí ne a 2-es Ti sza sza kasz. A
múlt évi hez ha son ló an vegyeshalfogó ver seny lesz. A
rész le tek rõl min den en ge déllyel ren del ke zõ hor gá szun -
kat le vél ben fo gunk ér te sí te ni.

Az el kö vet ke zõ idõ re jó hor gá sza tot és jó fo gást kí vá nok
min den hor gász tár sam nak.

MÓRA-NAPI HORGÁSZVERSENY

A Móra-Napok ke re té ben hor gász egye sü le tünk hor gász -
ver senyt ren de zett az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la di ák jai ré szé re. A ver senyt mind két tag in téz -
mény ben meg hir det tük. A ver seny meg ren de zé sé re a
2-es holt ágon ke rült sor. Al só ta go za tos tól kö zép is ko lá sig 
egy aránt nagy volt az ér de ke lõ dés.  Olya nok ve het tek
részt a ver se nyen, aki ren del ke zett er re a te rü let re szó ló
hor gász en ge déllyel, nem szá mí tott, hogy me lyik hor gász -
egye sü let nél vál tot ták. 

A ver seny zõ kön és a ren de zõ kön kí vül szü lõk is kí ván csi -
ak vol tak a ren dez vény re. Köszönetet mon dunk a hal õr -
nek, hogy biz to sí tot ta a ver seny za var ta lan
le bo nyo lí tá sát.

Szép ered mé nyek szü let tek, a leg több gye rek nek si ke rült
ha lat fog nia, de aki nek nem, az sem unat ko zott. Jó le ve -
gõn, szó ra ko zás sal töl töt te a dél elõtt jét.

A gyõz te sek lis tá ja:

1.Pálfi Ta más

2.Hu bai Ist ván

3.Nagy Dá vid                 

Az el sõ há rom he lye zett ju tal ma hor gász fel sze re lés volt,
amit nagy öröm mel vet tek át a nyer te sek. A töb bi e ket üdí -
tõ vel és édes ség gel ju tal maz tuk.

Pfeiffer Vil mos és Tukarcs Istvánné ál tal szer ve zett és le -
bo nyo lí tott prog ram hoz zá já rult ah hoz, hogy a gye re kek a
sza bad ide jü ket hasz no san tölt sék fel ügye let mel lett .

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei
 20. oldal Fegyverneki Hírmondó 2010. augusztus 15.



EMLÉKEZÉS

FÜLEKI JÓZSEF
ha lá lá nak 

10. év for du ló já ra

„Örök az ar cod,
Nem száll el sza vad,
Min den mo so lyod

A szí vünk ben ma rad.
Nem az a fáj da lom,

Mely tõl könnyes a szem,
Ha nem amit szí vünk ben

Hor do zunk né mán,
Csen de sen.”

Sze re tõ Csa lád ja

Fegy ver nek, Tiszaroff

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

Barta Józsefné (szül.: Nagy Er zsé bet)
te me té sén részt vet tek és

fáj dal mun kat eny hí te ni igye kez tek.
„Nem si mo gat ke zed, nem mo so lyog ar cod,
Hi á ba szó lí tunk, han god már nem hall juk.
Egy jaj szó nem sok, annyit sem mond tál,

Csak el men tél hir te len a ha lál hosszú út ján.”
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki Dr. Tóth Sa rol ta há zi or vos nak

és Ke le men Csabáné asszisz tens nek.
A gyá szo ló Csa lád

2010. jú li us 23-án mély
meg ren dü lés sel vet tük a
hírt, hogy kol lé gánk Dr
Kókai Já nos fog szak or vos
örök re itt ha gyott ben nün -
ket. Vá rat la nul el ment, éle -
te de lén, ere je tel jé ben, 50
éve sen.
1960. jú li us 03-án szü le tett
Szol no kon. Az ál ta lá nos is -
ko lai és a gim ná zi u mi évek
után a Bu da pes ti Sem mel -
we is Egye te men ta nult.
Dip lo má ját 1983-ban sze -
rez te és még eb ben az év -
ben fe le sé gül vet te Ho mo ki 
Pi ros kát. Mun ká ját, pá lyá -

ját 1984-ben Fegy ver nek te le pü lé sen kezd te meg 1 év
ka to nai szol gá lat után. Fog szak or vos ként, majd ké sõbb
implantológusként is vé gez te mun ká ját. Két gyer me kük
szü le tett, aki ket sze re tet tel és gon dos ko dás sal ne vel tek.
26 éven ke resz tül min dig fe le lõs ség tel je sen nagy tisz tes -
ség gel, be csü let tel az or vo si es kü jé hez hí ven vé gez te
mun ká ját. A la ko sok bi za lom mal for dul tak hoz zá, meg be -
csül ték, tisz tel ték, sze ret ték. Köz tisz te let ben ál ló sze mé -
lyi sé ge volt Fegy ver nek nagy köz ség nek.
Hob bi ja a va dá szat mel lett a vers írás és a fes tés volt.
Fest mé nye it és ver se it ki ál lí tá son és más ren dez vé nye -
ken is meg is mer het tük.
2002-ben nagy tö rés kö vet ke zett be a csa lád éle té ben,
vá rat la nul el hunyt fe le sé ge. Ezt kö ve tõ en 2009-ig egye -
dül gon dos ko dott a csa lád ról, két kis ko rú gyer me ké rõl.
2009-ben is mét há zas sá got kö tött és bol do gan, új ra egy
tel jes csa lád ként foly ta tó dott az éle tük. En nek ve tett vé -
get dok tor úr tra gi kus ha lá la.
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta, az Or vo si
Ren de lõ dol go zói, fegy ver nek la kos sá ga mély fáj da lom -
mal ve szi tu do má sul és õszin te rész vét tel bú csú zik Kókai 
dok tor úr tól.
En gesz te lõ szent mi se ke re té ben bú csúz tunk Tõ le
Abonyban 2010. au gusz tus 7-én.
NYUGODJON BÉKÉBEN!

Bú csú zunk!

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

 Henn Ven del
Te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

ko szo rút he lyez tek,
fáj dal mun kat eny hí te ni igye kez tek.

„Sze re tet ben és szen ve dés ben
szí ve holt ra fá radt.

Sí ri álom, adj nyu gal mat
édes jó apánk nak.”

Sze re tõ csa lá dod

2010. augusztus 15. Fegyverneki Hírmondó 21. oldal

„Nem múl nak õk el, kik szí vünk ben él nek,
Hi á ba száll nak ár nyak, ál mok, évek.

Õk itt ma rad nak ne künk csön de sen még.
Hi szen ha zánk ne künk a vég te len ség.”

/Ju hász Gyu la/

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:

Mikola Zsig mond tól, élt 67 évet

Dikácz Lász ló tól, élt 75 évet 

He ge dûs Józsefnétól, élt 56 évet 

Henn Ven del tõl, élt 80 évet

Ba lázs Ilo ná tól, élt 88 évet

Ko vács Mik lós tól, élt 63 évet

Far kas Gá bor tól, élt 74 évet

Özv. Krupa Lajosnétól, élt 84 évet

Szalóki Sán dor tól, élt 63 évet

Rézsó Já nos tól, élt 69 évet

Ko vács Jánosnétól, élt 74 évet

Csa tá ri Attilánétól, élt 66 évet

Tukarcs Ist ván tól, élt 78 évet

Bog nár Kálmánnétól, élt 88 évet

Vincze Ist ván tól, élt 70 évet

Dobler György tõl, élt 62 évet

Tóth Elek tõl, élt 72 évet

Ma jor Ti bor tól, élt 78 évet

Ábrók Bélánétól, élt 76 évet

Kiss Emil tõl, élt 56 évet

Dr. Kókai Já nos tól, élt 50 évet

Em lé kü ket meg õriz zük.

Gyászhí rek



Ar ra szü let tem, hogy meg sze res se nek, 
S meg sze res sem én is azt, akit le het. 

Ar ra szü let tem, hogy bol dog is le gyek,
S to vább ad jam egy szer az éle te met." 

Lo vász Lász ló 2010. 06. 11. Szü lei: Lo vász Eri ka és Ma gi Lász ló
Szat má ri Vi vi en No é mi 2010. 06. 11. Szü lei: Ko vács Má ria és Szat má ri Ist ván
Ujlakán Kevin Mi hály 2010. 06. 12. Szü lei: Blága Esz ter és Náhóczki Mi hály
Ken gyel Ákos 2010. 06. 15. Szü lei: Nagy Er zsé bet és Ken gyel At ti la
Bu rai Li li Ró za 2010. 06. 16. Szü lei: Pá va Zsu zsan na és Bu rai Gyu la
On dok Vi rág 2010. 06. 23. Szü lei: Csekõ Ka ro la és On dok Zol tán
Bu rai Nor man 2010. 06. 27. Szü lei: Mága Ju li an na és Bu rai Sán dor
Ke le men Ábel 2010. 07. 03. Szü lei: Far kas Il di kó és Ke le men Nor bert 
On dok No é mi 2010. 07. 03. Szü lei: Si mon Il di kó és On dok Sán dor 
Nobik Kla u dia 2010. 07. 05. Szü lei: Adamecz Ju dit és Nobik Lász ló 

Va la mennyi ba bá nak és csa lád já nak hosszú bol dog éle tet, jó egész sé get kí vá nunk.

Gólyahír
 22. oldal Fegyverneki Hírmondó 2010. augusztus 15.

Lab da rú gó csa pa tunk au gusz tus 14-én kez di meg sze -
rep lé sét az át szer ve zett me gyei I. osz tály ban. A
szövettség hosszú idõ után idén, már csak 16 csa pat in -
du lá si szán dé kát fo gad ta el a baj nok ság ban. A nyá ron si -
ke rült együtt tar ta ni a csa pa tot, egye dül Csõke Im re
tá vo zott Nagy kö rû be. Az edzõ mér kõ zé se ken már be mu -
tat koz tak új já té ko sa ink. A fegyverneki Gácsi At ti la új ra
kezd te a fut ballt, Bal la gó Ta más (he lyi test ne ve lõ) a He -
ves me gyei Tarnaméra me zét cse rél te zöld-fe hér re, Se -
bes tyén Já nos pe dig Törökszentmiklósról ér ke zett
Fegyvernekre. Öröm te li, hogy iga zi ver seny hely zet ala -
kul hat ki a csapatbakerülésre, hi szen a fel nõtt ke ret így
20 fõ re bõ vült. Az if jú sá gi ke ret bõl a fel nõt tek kel ké szül
Bog nár Ger gõ és Csõke Pé ter is, akik re mél he tõ leg a jö -
võ csa pa tá nak alappillérei le het nek.

Ér de kes ség ként em lí te ném meg, hogy a csa pat ról óri ás
posz ter ké szült, mely a 4. sz. fõ út mel lett, Szapárfaluban
lát ha tó.

Fegy ver nek KSE õszi sor so lá sa
Ford. dá tum k.idõ Ha zai Ven dég 

1. 2010.08.14 16:30 CSÉPA KSE - FEGYVERNEK KSE

2. 2010.08.21 16:30 FEGYVERNEK KSE - KISÚJSZÁLLÁSI SE

3. 2010.08.28 16:30 ABÁDSZALÓKI SE - FEGYVERNEK KSE

4. 2010.09.04 15:30 FEGYVERNEK KSE - KUNSZENTMÁRTONI TE

5. 2010.09.11 15:30 NAGYIVÁNI KSE - FEGYVERNEK KSE

6. 2010.09.18 15:00 FEGYVERNEK KSE - TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC

7. 2010.09.26 15:00 JÁSZAPÁTI VSE - FEGYVERNEK KSE

8. 2010.10.02 14:00 BESENYSZÖGI SE - FEGYVERNEK KSE

9. 2010.10.09 14:00 FEGYVERNEK KSE - ÚJSZÁSZ VVSE

10. 2010.10.16 13:30 SZAJOL KLK - FEGYVERNEK KSE

11. 2010.10.23 13:30 FEGYVERNEK KSE - KUNHEGYES ESE

12. 2010.10.30 13:30 KARCAGI SE - FEGYVERNEK KSE

13. 2010.11.06 13:30 FEGYVERNEK KSE - JVSE-ROSENBERGER

14 2010.11.13 13:30 VETERINER-TÚRKEVE - FEGYVERNEK KSE

15. 2010.11.20 13:00 FEGYVERNEK KSE - TISZAFÜREDI VSE

A Ma gyar Ku pa se lej te zõ jé nek 1. for du ló já ban ha zai pá -
lyán fo gad tuk Tiszabura csa pa tát és gólgazdag
mékõzésen 7:3 arány ban ki har col tuk a to vább ju tást. A
má so dik for du ló ra 2010. au gusz tus 25-én ke rül sor. Az
el len fél még nem is mert, de vél he tõ en egy kö ze li csa pat
lesz, mi vel az el sõ há rom for du ló ban te rü le ti ala pon ke rül
sor a pá ro sí tá sok ra.

-Faragó Zsolt-

Megyei I. sorsolás
Jú ni u si la punk ban ad tunk hírt a Négyesi hár mas ik rek
szü le té sé rõl.

A há rom gyö nyö rû kis lány jó egész ség nek ör vend, sú lyuk 
szé pen gya rap szik. Szü lei és test vé rei leg na gyobb örö -
mé re itt hon van nak. 

-szerk-

„Há rom a kis lány”

Ké pün kön Amina, La u ra és Pet ra már a bol dog csa lá di fé szek ben.

A büszke anyuka csöppségeivel



Ér te sít jük Fegy ver nek nagy köz ség la kos sá gát, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Hetényi Gé za Kór ház-
Ren de lõ in té zet Tü dõ gon do zó In té ze te a fer tõ zõ be teg sé -
gek és jár vá nyok meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges jár -
vány ügyi in téz ke dé sek rõl szó ló 18/1998.(VI.03.) NM
ren de let 19. §-a alap ján  2010. au gusz tus 18. és szep tem -
ber 4. kö zött a Mû ve lõ dé si Ház ban  idõ sza kos tü dõ szû rõ
vizs gá la tot tart, 14 éves kor tól a vég sõ kor ha tá rig.
Szû ré si idõ na pon ta:
hét fõ 1200-1700

kedd   800-1300

szer da 1200-1700

csü tör tök   800-1300

pén tek   800-1300

Au gusz tus 19-én (szer da) a szû rés 800-1300 órá ig tart,
20-án és 21-én szû rés nincs!               
Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Észak-al föl di Re gi o ná lis In té ze te a 1542/10/2009. szá mú
ha tá ro za tá val is mét el ren del te a 30 ÉVES (az is aki az
idén töl ti ) és en nél idõ sebb la ko sok kö te le zõ szû ré -
sét.
Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy amennyi ben a szû ré sen 
nem je le nik meg és el ma ra dá sát nem iga zol ja, úgy a
18/1998. (VI.03.) NM ren de let ér tel mé ben sza bály sér tést
kö vet el, és az egyes sza bály sér té sek rõl szó ló 218/1999.
(XII.28.) Kor mány ren de let 102. §. (1) be kez dés a./ pont ja
alap ján 60.000.- Ft-ig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.
AZ ÁLLAMPOLGÁROK NÉVRE SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST
NEM KAPNAK.
TAJ-KÁRTYA NÉLKÜL A SZÛRÉS ELVÉGZÉSÉRE
NINCS LEHETÕSÉG!

• Sze mély azo no sí tó iga zol ványt és a TAJ szá mot tar tal -
ma zó be teg kár tyát vi gye ma gá val.

• Kér jük, hogy azok a la ko sok is je len je nek meg a szû rõ -
vizs gá la ton, akik tá vol dol goz nak.

• A szû rõ vizs gá lat alól men te sül nek azok a sze mé lyek,
akik egy éven be lül ilyen vizs gá la ton IGAZOLTAN részt 
vet tek, il le tõ leg a tü dõ gon do zó in té zet ben gyógy ke ze -
lés alatt áll nak.

• Akik nek hoz zá tar to zó juk meg halt, fek võ be teg, já ró kép -
te len, ter hes, kór ház ban van, kül föld ön vagy ide ig le ne -
sen tá vol tar tóz ko dik, kö te les azt a szû rés he lyén
be je len te ni, il let ve iga zol ni.

• Egész ség ügyi kis könyv höz mun ka al kal mas sá gi iga zo -
lást nem tud nak ki ad ni, de fel bé lyeg zett, sa ját cím re
meg cím zett bo rí ték le adá sá val ki pos táz zák az ered -
ményt. 

• A 30 év alat ti ak a szû rést té rí té si díj el le né ben ve he tik
igény be.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Tüdõszûrés
2010. augusztus 15. Fegyverneki Hírmondó 23. oldal

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE
MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
Ja va solt végfel hasz ná lói ár lis ta Õszi ká posz ta rep ce 2010.

Faj ta Ki sze re lés Csá vá zás Ár/700.000 mag

On ta rio Faj ta 3,5 milló mag/zsák Cruiser OSR 11 800

Adriana Faj ta 3,5 milló mag/zsák Cruiser OSR 13 000

Pamela Faj ta 3,5 milló mag/zsák Cruiser OSR 14 000

Ladoga Faj ta 3,5 milló mag/zsák Cruiser OSR 13 000

Ár/ 500.000 mag

Champlain Hib rid 1,5 mil lió mag/zsák Cruiser OSR 15 000

Artoga Hib rid 1,5 mil lió mag/zsák Cruiser OSR 18 500

A fen ti árak fo rint ban ÁFA nél kül ér ten dõk, ame lyek tar tal maz zák a csá vá zó szer és a csá vá zás árát is.

Ki sze re lés: Faj ta: 3.500.000 mag/zsák, 1 zsák 5 ha ve tés te rü let re aján lott

Ki sze re lés: Hibrid: 1.500.000 mag/zsák, 1 zsák 3 ha ve tés te rü let re aján lott

Az árak MGSZH Vetõmagminõsítõ Bi zo nyít vány sze rint szab vá nyos mi nõ sé gû ve tõ mag ra vo nat koz nak.

A lis ta ár ból sze mé lyes meg be szé lés alap ján je len tõs ár en ged mény ad ha tó.

To váb bi tá jé koz ta tást ad: Né meth At ti la Tel.: 06 30/455-5796

Ag rár épí tõ KFT 5231 Fegy ver nek Kasztell-major

Kõ mû ves, bur ko ló, fes tõ,
tetõjavítási mun ká kat

vál la lunk
Fegyverneken és kör nyé -

kén.

Tel:
06/56-480-180

+36/70-931-0893 

El adó, vagy ki adó
egy össz kom for tos,

más fél szo bás 
csa lá di ház

Fegyverneken.

Ér dek lõd ni a
06-20/ 454-5192- es
te le fon szá mon le het.



Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la ér te sí ti a la kos sá got, hogy az ebek ve szett ség el le ni kö te le zõ ol tá sa
2010. év ben nagy köz sé günk ben az aláb bi he lyen és idõ ben tör té nik:

Volt pi ac tér (Do bó tér) szep tem ber 06-én (hét fõ) 8–12 órá ig
Volt pi ac tér (Do bó tér) szep tem ber 07-án (kedd) 14-18 órá ig
Hu nya di út- Or go na út sa rok szep tem ber 08-én (szer da) 8-12 órá ig
Szapárfalu Klub könyv tár ud va rán szep tem ber 09-én (csü tör tök) 8-12 órá ig
Szapárfalu Klub könyv tár ud va rán szep tem ber 10-én (pén tek) 14-18 órá ig
Dó zsa Gy. út – Liszt F. út sa rok szep tem ber 13-én (hét fõ) 8-12 órá ig
Marx K. út – Dam ja nich út sa rok szep tem ber 14-én (kedd) 8-12 órá ig

Pót ol tás
Volt pi ac tér (Do bó tér) szep tem ber 22-án (szer da) 8 - 12 órá ig

Eboltás

A 20/2001. (III.09.) FVM. ren de let alap ján min den 3 hó na -
pos nál idõ sebb ebet a tu laj do nos kö te les be ol tat ni.

Az eb tu laj do no sa a fent meg je lölt idõ ben ve szett ség el le -
ni vé dõ ol tás ra az ebét kö te les ki ve zet ni és az eboltási iga -
zol ványt ma gá val hoz ni.

A je len le gi jog sza bá lyi ren del ke zés sze rint a kö te le zõ vé -
dõ ol tás ban nem ré sze sü lõ ebe ket a tu laj do nos költ sé gén
ki kell ir ta ni, va la mint a be nem ol tott ebek tu laj do no sa el -
len sza bály sér té si el já rást kell le foly tat ni . A sza bály sér té -
si összeg akár az 50.000 Ft-ot is el ér he ti. 

-Polgármesteri Hi va tal-

Tá jé koz ta tom az eb tu laj do no so kat hogy a ka ma rai aján -
lás alap ján az ol tás dí já nak mér té ke: 3000.- Ft/eb, ami
ma gá ba fog lal ja az ol tó anyag árát és az ol tás dí ját is.

A 81/2002. (IX.04.) szá mú FVM. ren de le te alap ján ve -
szett ség el le ni vé dõ ol tás sal egyidõben, 2003. év tõl kez -
dõ dõ en, kö te le zõ az ebek szé les spekt ru mú fé reg haj tó
szer rel va ló ke ze lé se is.

A fé reg te le ní tõ gyógy szer a hely szí nen meg vá sá rol ha -
tó, amely nek ára az eb sú lyá tól füg gõ en, 10 kg-on ként
100.-  Ft, il let ve re cept alap ján ki vált ha tó.

-Dr. Var ga Mi hály-
-hatósági ál lat or vos-

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy a te le pü lé si szi lárd hul -
la dék- gaz dál ko dás ról szó ló 10/2003. (III.6.) sz.  ön kor -
mány za ti ren de let alap ján a lom ta la ní tás ra 2010.
au gusz tus 24. nap já tól au gusz tus 27. nap já ig ke rül sor,
az aláb bi fel osz tás ban.
I. kör zet. 2010. au gusz tus 24. (kedd)
II. kör zet 2010. au gusz tus 25. (szer da)
III. kör zet 2010. au gusz tus 26. (csü tör tök)
IV. kör zet 2010. au gusz tus 27. (pén tek)

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

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

A zsák ban ki he lye zett hul la dé kok kö zül csak a sze mét -
szál lí tás nál rend sze re sí tett - zöld szí nû - zsá kok ban ki he -
lye zett hul la dék ke rül el szál lí tás ra!

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

Az el szál lí tan dó hul la dé kot úgy kell el he lyez ni a köz te rü -
le ten, hogy az a jár mû és gya lo gos for gal mat ne aka dá -
lyoz za, zöld te rü le tet, nö vény ze tet ne ká ro sít sa, és ne
jár jon bal eset vagy kár oko zás ve szé lyé vel.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Lomtalanítás

A Ven del na pi Bú csú és bú csú vá sár idõ pont ja 2010. ok -
tó ber 17. Szent Ven del ün ne pe ok tó ber 20-a (szerda),
hoz zá a leg kö ze leb bi va sár nap 17-e.

A bú csú mi se min den év ben 11 óra kor szokot kez dõd ni,
a vá sár egész nap vár ja a lá to ga tó kat. 

-Tûhegyi Ju li an na-

Bú csú és vá sár

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy Fegy ver nek
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 103/2010. (VI.22.) 
sz. ha tá ro za ta alap ján a Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár -
mes te ri Hi va tal mun ka ide je és ügy fél fo ga dá si ide je 2010.
július 1-tõl az alábbira változik:

Mun ka idõ:
• Hét fõ-csü tör tök: 730-1600

• Pén tek: 730-1330

Ügy fél fo ga dá si idõ:
• hét fõ: 800 - 1200 és 1300 - 1600 órá ig
• kedd: 800 - 1200 órá ig
• szer da: 800 - 1200 és 1300 - 1600 órá ig
• csü tör tök: nincs ügy fél fo ga dás
• pén tek: 800 - 1200 órá ig

Munkarend változás

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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné dr.  jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Bérczesi Má ria

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt
ISSN 2060-4203

2010. évi lap zár ta idõ pont jai:  október 1., december 1.

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: KIS-ÚJ-LAP KFT. 
5310 Kis új szál lás, Mun kácsy út 8.

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.

 24. oldal Fegyverneki Hírmondó 2010. augusztus 15.


