
                    Fegyverneki                   

  Hírmondó  
Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 1. szám   2007. február 10.

Fegy ver nek Nagy köz ség
Ön kor mány za ta a
11/2007 (I. 11.) sz.önk. ha -
tá ro za tá val Fegy ver nek
Tu do má nyos és Kul tu rá lis
Mun ká já ért Dí jat ado má -
nyo zott Ollé Já nos, Fegy -
ver nek, Jó zsef At ti la u.
1/b. szám alat ti la kos nak.

Ollé Já nos gyer mek ko ra
óta je les képviselője a
fegyverneki lab da rú gás -
nak.

Igen fi a ta lon, 16 éves ko -
rá ban ke rült az NB II-es, 
Szol no ki MÁV csa pa tá -
hoz, ahol 1969-ig fut bal lo -
zott. Sor ka to nai szol gá la ta ide jén a me ző tú ri Sza bó La jos 
SE, NB III-as csa pa tát erő sí tet te 1969-1971 kö zött. Le -
sze re lé se után 1971-1980 kö zött a Fegyverneki SE Me -
gyei I. osz tály ban sze rep lő csa pa tá nak volt egyik
meg ha tá ro zó já té ko sa.

Az ak tív já ték után sem tu dott el sza kad ni a lab da rú gás tól. 
1992-ben a sport egye sü let el nök sé gi tag já nak vá lasz tot -
ták. Az új el nök ség a fegyverneki lab da rú gás fel emel ke -
dé sét, meg úju lá sát tűz te ki cé lul.
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A ha gyo má nyos Ad ven ti hang ver senyt de cem ber 16-án
hall gat hat tuk meg a fegyverneki Ró mai Ka to li kus temp -
lom ban.

A meg fo gyat ko zott lét szá mú Annaházi Ének kar, a Női
Kar és a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar elő adá sa a kö zön ség lel -
két elő ké szí tet te a ka rá csony ün ne pé re.

Kö szö net ér te az elő adók nak és a fel ké szí tők nek egy -
aránt.

-Tűhegyi Julianna-

Ad ven ti hang ver seny

A Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Ver se ghy Fe renc
Könyv tár és Mű ve lő dé si In -
té zet, a fegyverneki Mű ve -
lő dé si Ház és Könyv tár és a 
Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai
Tár sa ság meghírdette a

XVI. Weöres Sán dor Or -
szá gos Gyer mek szín ját szó 
Ta lál ko zó Jász-Nagykun-
Szol nok Me gyei Be mu ta tó -
ját Fegyverneken 2007.
már ci us 30-31-ére.

Ha a je lent ke zők szá ma
egy na pos ren dez vényt fel -
té te lez, ak kor a ta lál ko zót
azon a na pon ren dez zük,
ame lyet több csa pat vá -
laszt.

A ta lál ko zó ra az ál ta lá nos
is ko lás ko rú ak ér dek lő dé -
sé nek meg fe le lő elő adás -
sal le het ne vez ni, mű fa ji és
te ma ti kai meg kö tés nél kül.

A ja va solt mű sor idő ma xi -
mu ma al só ta go za tos cso -
por tok nál 15 perc, fel ső
ta go za to sok nál 25 perc. Az
in du ló cso port tag ja i nak 20
%-a le het idő sebb, mint
14-15 év. 

foly ta tás a 8. oldalon

Szín ját szók ta lál koz nak
Fegyverneken



Az új  Kép vi se lő-tes tü let de cem be ri és ja nu á ri ülé sén  ho -
zott fon to sabb dön té sek ről az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a 
la ko so kat:

De cem ber 21-i ülé sen:
• A tes tü let mó do sí tot ta a 2006. évi költ ség ve tést.
• A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tás az

idő sek klub já ban 2007. ja nu ár 1-től fi ze ten dő ét ke zé si
té rí té si díj és há zi se gít ség nyúj tás dí ját ál la pít ja meg.

• Mó do sí tot ta a Könyv tár hasz ná la ti Sza bály za tot:
 - az éves tag díj 800,-Ft lett,

- a könyv tár kö zi köl csön zés dí ja ezen túl al kal man ként
a má sik könyv tár nak fi ze ten dő dí ja kon felül a vissza -
kül den dő do ku men tu mok ese té ben 600.-Ft (ÁFA-val),
vissza nem kül den dő do ku men tu mok ese té ben
60.-Ft(ÁFA-val). Egy al ka lom nak, ugyan azon a nap tá ri 
na pon ma xi mum 4 do ku men tum ké ré se szá mít.

• Az or vo si ügye let el lá tá sá hoz egy Su zu ki Ignis gép ko -
csi vá sár lá sát hagy ta jó vá a tes tü let.

• A Za gyi I. út épí té sé vel kap cso la tos pá lyá zat be adá sá -
ról dön tött a tes tü let.

• A szenny víz te lep fej lesz té sé re az ön kor mány zat két
pá lyá za tot is nyert, ami azt je len tet te, hogy a ko ráb ban
vál lalt 10 % he lyett 15 %-ra kel lett mó do sí ta ni a sa ját
erőt. 

• A szenny víz te lep fej lesz tés re 9.011 eFt hi tel fel vé tel ét
hagy ta jó vá a kép vi se lő tes tü let. 

• A Fel sza ba du lás u. 172. sz. alat ti ön kor mány za ti bér le -
mény bér be adá sá ról ho zott no vem be ri ha tá ro za tot a
tes tü let vissza von ta, mi vel a volt és az új bér lő kö zött a
fel sze re lé sek át vé tel ét il le tő egyez ség nem jött lét re.

• A Pol gár őr ség ké ré sé re 50.000.- Ft tá mo ga tást ha gyott 
jó vá.

Ja nu ár 11-i so ron kí vü li ülé sen:
• A 2007. évi költ ség ve té si kon cep ci ó ról tár gyalt a tes tü -

let.
• Na pi rend re tűz te Né meth At ti la kép vi se lő úr be ad vá -

nyát:
 1. me ző őri szol gá lat meg szűn te té se,

2. víz ügyi és föld kar ban tar tó tár su lás lét re ho zá sa,
3. a Herman Ot tó Va dász tár sa ság és a föld tu laj do no -
sok köz gyű lé sé vel, meg ál la po dá sá val kap cso la tos ki -
fo gá sa i ról.

 A tes tü let az el ső és a má so dik té má ban tu do má sul
vet te a pol gár mes ter elő ter jesz té sét, egyi de jű leg a
már ci us 29-i ülé sé nek na pi rend jé re tűz te a me ző őri
szol gá lat mű kö dé sé nek fe lül vizs gá la tát.

 A har ma dik té má ban szin tén tu do má sul vet te a pol gár -
mes te ri elő ter jesz tést, és ha tá ro za tá ban ki nyil vá ní tot -
ta, hogy a föld tu laj do no si kö zös ség össze hí vá sát nem
kez de mé nye zi ha tás kör hi á nyá ban.

• Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
de cem ber 21-én ho zott dön té se ér tel mé ben a vis maior 
alap ból a Köz pon ti Óvo da, a Dam ja nich úti Óvo da és a
Pol gár mes te ri Hi va tal épü le té ben ke let ke zett bel víz
okoz ta károk hely re ál lí tá sá ra tá mo ga tást ka pott az ön -
kor mány zat. A tes tü let a há rom épü let fel újí tá si költ sé -
ge i ből a sa ját erő biz to sí tá sá ra vál lalt kö te le zett sé get.

• A Köz pon ti Óvo da fel újí tá sá hoz ka pott vis maior tá mo -
ga tás mi att, az e fel adat ra ko ráb ban jó vá ha gyott hi tel
össze gét csök ken tet te a tes tü let.

• A Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let Annaházi Tánc cso -
port ja ré szé re a kul tu rá lis élet ben,  Ollé Já nos Fegy ver -
nek, Jó zsef A. u. 1/a. sz. alat ti la kos ré szé re a sport
élet ben ta nú sí tott ki emel ke dő mun ka el is me ré se ként
„Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul tu rá lis Mun ká já ért
Díj”-at ítélt oda a kép vi se lő tes tü let. A dí ja kat a Ma gyar
Kul tú ra Nap ja al kal má ból ja nu ár 20-án tar tott köz sé gi
ün nep sé gen ad ta át Huber Fe renc pol gár mes ter úr. 

Ja nu ár 25-i so ros ülé sen:
• A 2007. évi költ ség ve té si kon cep ció mó do sí tá sát a tes -

tü let ér dem ben nem tud ta tár gyal ni és azt el na pol ta a
feb ru ár 8-i so ron kí vü li ülés re. 

• A szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló ren de let
mó do sí tá sát el ső sor ban a szo ci á lis tör vény 2007. ja nu -
ár 1-i vál to zá sai in do kol ták. A mó do sí tás egyik fon tos
ele me, hogy az idős ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res szo -
ci á lis se gély, va la mint az ápo lá si díj meg ál la pí tá sa
(mél tá nyos sá gi ki vé te lé vel) ezen túl a jegy ző ha tás kö -
re.

• A gya kor la ti ta pasz ta la tok alap ján a se gé lye zett, a Csa -
lád se gí tő Szol gá lat és a Hi va tal ha té kony és zök ke nő -
men tes együtt mű kö dé se ér de ké ben mó do sí ta ni,
szi go rí ta ni kel lett a rend sze res szo ci á lis se gély rész let -
sza bá lya it is.

• A tan kö te le sek be íra tá sá nak idő pont ját 2007. áp ri lis 2.
és áp ri lis 27. kö zöt ti idő ben ha tá roz ta meg a tes tü let.

• Dr. Kiss György nyug díj ba vo nu lá sa mi att meg üre se -
dett fo gá sza ti kör zet be, Dr.Papp Lász ló Ló ránt tö rök -
szent mik ló si la kos, egyé ni vál lal ko zó fog or vos adott be
pá lyá za tot. A tes tü let a pá lyá za tot el fo gad va fel ha tal -
maz ta a pol gár mes tert, hogy Dr.Papp Lász ló val szer -
ző dést kös sön, aki a szük sé ges mű kö dé si en ge dély
be szer zé se után, vár ha tó an áp ri lis ban tud ja meg kez -
de ni a mun kát.

• A köz pon ti park ban lé vő szov jet hő sök em lék mű vé nek
le bon tá sá ra la kos sá gi kez de mé nye zés re Dr. Kiss
Györgyné kép vi se lő asszony adott be in dít ványt. A
kép vi se lők vé le mé nye meg osz lott, majd hosszas vi ta
után úgy ha tá roz tak, hogy az eset le ges le bon tás ese té -
re ja vas la tot kell ki dol goz ni, hogy mi le gyen he lyet te,
ad dig le ve szik na pi rend ről.

• A Fel sza ba du lás u. 74/b. sz. in gat lan ér té ke sí té sé ről
dön tött bon tá si kö te le zett ség gel együtt.

• Ör mé nyes Köz ség Kép vi se lő tes tü le té nek ké ré sé re
hoz zá já rult, hogy Buzás Istvánné jegy ző már ci us 31-ig
Ör mé nyes Pol gár mes te ri Hi va tal ban a jegy ző he lyet te -
sí té sét el lás sa.

• A Jancsó és Tár sa Kft. és De me ter Ist ván vál lal ko zó
ké rel mé re is mét a tes tü let elé ke rült a Fel sza ba du lás u.
172. sz. alat ti bér le mény ügye. A tes tü let dön té se: a
Jancsó és Tár sa Kft. bér le ti jog vi szony fel mon dá sát 60
na pos fel mon dá si idő vel tu do má sul vet te. A kép vi se lő -
tes tü let a fel mon dá si idő le jár ta után a he lyi sé get egy -
elő re nem kí ván ja bér be ad ni.

• Az or vo si ügye let ben részt ve vő or vo sok ké rel mé re a
tes tü let tár gyalt az ügye le ti dí jak eme lé sé ről.

• A Tö rök szent mik ló si Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás ban
el lá tan dó fel ada tok ra (tu risz ti ka, ide gen for ga lom,
egész ség ügyi alap el lá tás, pe da gó gi ai szak szol gá lat)
kö ten dő meg ál la po dá so kat jó vá hagy ta a kép vi se lő tes -
tü let.

• A „Fegy ver nek Biz ton sá gos és Egész sé ges Kör nye ze -
té ért Ala pít vány” ku ra tó ri u má nak el nö ki tiszt ség éről
Krupa Ist ván le mon dá sát tu do má sul vet te a tes tü let és
a ku ra tó ri um új el nö ké nek Buk ta Jánosnét vá lasz tot ta
meg.

• Az M 4-es gyors for gal mi út Abony-Fegyvernek kö zöt ti
sza kasz nyom vo na lá nak ki je lö lé sé hez a fegyverneki
ön kor mány zat kép vi se lő tes tü le té nek vé le mé nyét kér -
ték. A ter ve zett nyom vo nal Tiszapüspökinél épü lő Ti -
sza-híd tól Törökszentmiklós észa ki el ke rü lő, Sur ján és
Törökszentmiklós kö zött Örményest észak ra el ke rü li. A 
Pol gár mes te ri Hi va tal ban meg te kint he tő a terv rajz.

• Jó vá hagy ta a Pénz ügyi Bi zott ság 2007. év re vo nat ko -
zó el len őr zé si ter vét.

-Buzás Istvánné jegyző-

A képviselő-testület hírei
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Az ön kor mány zat gaz dál ko dá sa szem pont já ból ki emelt
sze re pe van a he lyi adók ból szár ma zó be vé te lek nek. Biz -
to sít ja az ön kor mány zat mű kö dő ké pes sé gét, a gaz dál ko -
dás sta bi li tá sá nak fon tos ele me. A ko ráb bi évek
gya kor la tát kö vet ve tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got a
2006. évi he lyi adók, me ző őri já ru lék és köz cé lú ér de kelt -
sé gi hoz zá já ru lás elő írá sok és be fi ze té sek ala ku lá sá ról,
me lyet az aláb bi táb lá zat ada tai mu tat nak:

Sor -
szám

Adó nem Elő írá sok
(Ft)

Be fi ze té sek
(Ft)

1.
Ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó ja 10 670 133 10 338 653

2.
He lyi ipar űzé si

adó 37 496 754 42 417 757

3. Gép jár mű adó 24 391 000 28 305 224

4. Me ző őri já ru lék 3 637 000 3 165 970

5.
Köz cé lú ér de kelt -
sé gi hoz zá já ru lás 2 192 290 1 995 590

                   Össze sen 78 387 177 86 223 194

A be folyt adó be vé te le ket köz vi lá gí tás ra, or vo si te vé keny -
ség forráskiegészítésére, park fenn tar tás ra, köz te me tők
fenn tar tá sá nak ki egé szí té sé re, a hi va tal mű köd te té sé re
for dí tot tuk. 

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a 2007. évi ma gán sze mé lyek 
kom mu ná lis adó já nak éves össze ge épít mény ese tén
vál to zat la nul 5.000,- Ft/év, üre sen ál ló épít mény ese tén
2.500,- Ft/év, a he lyi ren de let 2007. ja nu ár 01-től ha tály ba 
lé pő mó do sí tá sa kö vet kez té ben te lek ese tén 2.500,-
Ft/év. Az adót to vább ra is két egyen lő rész let ben kell
meg fi zet ni ük, az adó év már ci us 15-ig (I. fél év), il let ve
szep tem ber 15-ig (II. fél év). Fel hív juk adó zó ink fi gyel mét, 
hogy a be fi ze té si csek kek nem ke rül nek ki pos tá zás ra, a
Pol gár mes te ri Hi va tal fo lyo só ján, il let ve a 13. sz. iro dá -
ban át ve he tők.

Kér jük Önö ket, hogy fi ze té si kö te le zett sé ge ik nek ha tár -
idő ben te gye nek ele get, ez zel el ke rül he tő a vég re haj tá si
el já rás meg in dí tá sa (fi ze té si le til tás, in kasszó, for ga lom -
ból va ló ki vo nás kez de mé nye zé se).

FUNDAMENTA LAKÁSKASSZA

Fel hív juk azon la ko sok fi gyel mét, akik la kás kassza szer -
ző dést kö töt tek a Fundamenta La kás kassza Zrt-vel, hogy 
meg ta ka rí tá sa i kat min dig az adott hó nap leg ké sőbb 7.
nap já ig fi zes sék meg, mert ha a be fi ze té sek nem rend -
sze re sen tör tén nek, A lakástakarékpénztárakról szó ló
1996. évi CXIII. tv. alap ján nem jo go sul tak az ál la mi tá -
mo ga tás igény be vé te lé re. Ter mé sze te sen azok akik a
meg ta ka rí tá so kat elő re fi ze tik (ne gyed év, fél év, év) az ál -
la mi tá mo ga tás ra jo go sul tak lesz nek. Kér jük Önö ket,
hogy akik a be fi ze té sek nél készpénzátutalási meg bí zást
vá lasz tot tak fi ze té si mód nak, ne fe led kez ze nek meg a
csek ken kén ti pos tai költ -
ség ről, amely min den
eset ben +200,- Ft.

To vább ra is ál lunk szí ves
ren del ke zé sük re a he lyi
adók kal, me ző őri já ru lék -
kal, il let ve köz cé lú ér de -
kelt sé gi hoz zá já ru lás sal
kap cso la tos ügy in té zés ük
so rán.

-Adó ha tóság-

Az adókról

A Pol gár mes te ri Hi va tal ud va ri épü le té ben:
• ked den 13-16 órá ig
• csü tör tökön 8-12 órá ig

Te le fon: 56/556-028

Sür gős eset ben sze mé lye sen Törökszentmiklóson, a
Me ző gaz da sá gi Rt. Iro da há zá ban (Törökszentmiklós,
Almásy u. 6.), vagy te le fo non az 56/334-174 és a
30/304-5140 számokon le het ke res ni: 
• ked den 8-12 órá ig
• szer dán 8-16 órá ig
• csü tör tö kön 13-16 órá ig.

-Ki rály né Sza bó Ma ri an na-
-falugazdász-

A Falugazdász
Ügyfélfogadási rendje

39/2006.(XII.28.) önk. rend. Az ön kor mány zat 2006. évi
költ ség ve tés ének mó do sí tá sa.

40/2006.(XII.28.) önk. rend. A szo ci á lis el lá tá sok ról szó -
ló ren de let mó do sí tá sa.

1/2007.(II.1.) önk. rend. A a szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
ren de let mó do sí tá sa.

-Buzás Istvánné jegy ző-

Ön kor mány za ti ren de le tek

Ez úton sze ret nénk a fegyverneki la ko sok és kö zü le tek fi -
gyel mét fel hív ni ar ra, hogy a víz díj és a sze mét szál lí tá si
díj szám lá zá sá nak meg könnyí té se vé gett az eset le ges
név-, lak cím- és egyéb vál to zá so kat 8 na pon be lül - a
köz szol gál ta tá si szer ző dés ben fog lal tak nak meg fe le lő en
- je lez zék a Pol gár mes te ri Hi va tal va gyon gaz dál ko dá si
cso port já nál. 

Amennyi ben a fen ti kö te le zett sé gük nek ha tár időn be lül
nem tesz nek ele get a szám la kéz hez vé te le kor utó la gos
rek la má ci ót nem tu dunk el fo gad ni.

-Va gyon gaz dál ko dá si cso port-

Adatváltozás

A sa ját fo gyasz tás ra
szánt ser tés vá gás - úgy -
ne ve zett „házivágás” -
ese tén a jog sza bály ok
nem ír ják elő sem a hús -
vizs gá la ti, sem a Trichi-
nella vizs gá la ti kö te le -

zett sé get.

A kör nye ző or szá gok fer tő -
zött sé ge és a fer tő zés ter je dé se

kap csán, tá jé koz ta tom a la kos sá got a Trichinella meg be -
te ge dés köz egész ség ügyi je len tő sé gé re.

Amennyi ben a la kos ság ré szé ről - a ser tés vá gás utá ni
Trichinella vizs gá la tá nak el vég zé sé re - igény je lent ke zik,
ak kor azt a jo go sult ál lat or vos nál kell je lez ni.

-Dr. Fo dor Sán dor-
-Hatósági főállatorvos-

Ser té sek Trichinella 
fer tő zé sé nek vizs gá la ta

3 szo bás csa lá di ház
2 tí pu sú fű tés sel,

hőszigetelve el adó.
Ér dek lőd ni: 

Fegy ver nek 
Liszt F. út 14/A. 

szám alatt, ill.
06-20/260-8714 

te le fon szá mon.

2007. február 10. Fegyverneki Hírmondó 3. oldal



Tokainé Demecs Ka ta lin, a JNSZM Köz gyű lés al el nö ké-
nek be szé de 2006. szep tem ber 22-én a Kül ső-Szol nok
te rem ava tá sán. Köz lé sét azért tart juk fon tos nak, mert
Fegy ver nek Kül ső-Szol nok ré sze volt.
Tisz te let tel kö szön töm Önö ket a Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Köz gyű lés ne vé ben. Kö szö nöm, hogy el fo gad ták
meg hí vá sun kat, örü lök, hogy szép szám mal részt vesz -
nek a volt el nö ki ta nács ko zó te rem új el ne ve zé sé nek ün -
ne pi ava tó al kal mán.
130 éve ala kult meg Jász-Nagykun-Szolnok me gye 1876. 
szep tem ber 4-én. Ezt az év for du lót tesszük ün ne pé lye -
seb bé a te rem el ne ve zé sé vel, mely a ko ráb bi Kül ső-Szol -
nok me gyé re em lé kez tet ben nün ket, ké sői utó do kat.
1876-ban in dí tot ták út já ra Jász-Nagykun-Szolnok me gye
Hi va ta los köz le mé nyei el ne ve zé sű la pot. El ső szá má ban
- 1876. szep tem ber 7-én a kö vet ke zőt ol vas hat juk:
„Kör ren de let a Jász-Nagykun-Szolnok me gye szol ga bí rá -
i hoz, s ren de zett tanácsu vá ro sai pol gár mes te re i hez.
A Jász-Nagykun-Szolnok me gye f. évi szep tem ber 4-én
az 1876. évi XXXIII. T. cz. Foly tán meg ala kul ván, kü lö nö -
sen a tisz ti kar nak kö te les sé ge fo ko zott erélylyel s buz ga -
lom mal oda hat ni, hogy az át me net ne héz sé gei
elhárittasanak s a köz igaz ga tás sza bá lyos fo lya ma pil la -
nat ra sem szakitassék meg. Azért el vá rom Ura sá god tól,
hogy e czél el éré sé re min dent el kö vet s alá ren delt kö ze -
ge it legszigorubban utasítandja a vo nat ko zó in téz ke dé -
sek pon tos vég re haj tá sá ra, gon dos ko dik a szük sé ges
el len őr zés ről. Én a leg na gyobb kész ség gel mű kö döm
köz re, s ha az egyes kér dé sek re néz ve ké te lyei len né nek, 
ké rem bi za lom mal for dul ni hoz zám, hogy ezek el osz la tá -
sát ké se de lem nél kül esz kö zöl hes sem. Ad dig míg me -
gyénk hi va ta los kö röz vé nyei mi kén ti ki ad má nyo zá sá ra
il le té kes in téz ke dé sek tör tén nek, szük sé ges nek tar tom
azon mó dot fentartani, il le tő leg be hoz ni, mely az ily kö röz -
vé nyek re néz ve összeállittatom, te hát rö vid idő köz ön ként
mind azon ren de le te ket s hi va ta los köz le mé nye ket, me -
lyek több köz sé get vagy e me gye pol gá ra it ér dek lik, s
ezek össze ál lí tást min den köz pon ti s já rá si tiszt vi se lő nek, 
va la mint a köz sé gek nek meg küld tem. Jász be rény, 1876.
sept. 7. Sipos Or bán al is pán”.
Ugyan ezen ki ad vány ban je len tet ték meg azt a jegy ző -
köny vet, mely az 1876. szep tem ber 4-én rend kí vü li - egy -
ben az el ső - me gyei köz gyű lé sen ké szült. A je len lé vő
tiszt ség vi se lők és a bi zott sá gi ta gok so rá ban kü lön em lí -
tik, hogy je len volt Kül ső-Szol nok me gye ré szé ről Bárczay 
Gyu la, Benkó Al bert, Szom bat he lyi End re szol ga bí rák,
Dr. Schreiber Lő rinc má sod fő or vos, Hám Ig nác he lyet te -
sí tett má sod mér nök és 90 bi zott sá gi tag. 
Ugyan így fel so rol ja a jegy ző könyv Jász kun ke rü let ré szé -
ről Sipos Or bán alkapitány – il let ve a me gye hi va ta los
meg ala ku lá sá ból al is pán -, a tiszt ség vi se lők, va la mint
141 bi zott sá gi tag ne vét.
A jegy ző könyv rög zí ti, hogy az el ső köz gyű lés kül dött sé -
get vá laszt és ün ne pé lye sen a te rem be hív ja a tör vény ha -
tó ság fő is pán ját. Kiss Mik lós urat, aki a te rem ben
el fog lal ja el nö ki szé két.
130 éve te hát ilyen kül ső sé gek kö ze pet te ala kult meg –
1876. jú ni us 19-én ho zott tör vény cikk sze rint
Jász-Nagykun-Szolnok me gye. Idé zem a tör vény cik ket,
amely „ki mond ta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vár me gye
meg ala kí tan dó s ezt ké pe zi: a) a Jász ság, b) a Nagy kun -
ság, c) He ves és Kül ső-Szol nok me gyék nek a Ti sza fo lyó
bal part ján fek vő te rü le te, ki vé vén az eg ri Tör vény szék -
hez tar to zó Ti sza fü red, Tiszaigar, Tiszaörvény,
Tiszaszőlős, Tiszaőrs és Nagyiván köz sé ge ket, me lyek
He ves me gyé ben meg ha gyat nak, to váb bá a Ti sza Jobb
part ját Pély köz ség ha tá rá tól dél re fek vő ré sze és Pest-
Pi lis Solt Kis kun me gyé ből Jánoshida Köz ség. Az új vár -

me gye szék he lye Szol nok vá ros lett.” A me gyei köz gyű lés 
szá muk ra a kö vet ke ző képp fo gal maz ta meg a vál to zást:
„a fe lénk nyúj tott kéz mit ho zott az egye sü lés be? A ré gi
me gyei élet min den ér té kes kin csét és ne mes traditióját.
Va la mi kor min den vár me gye egy kis or szág volt, egy ma -
gyar mikrokozmoz, ahol az or szá gos ügye ket nem csak
meg vi tat ták, de el is dön töt ték a kö ve ti uta sí tá sok ma gas
színvonalu vi tá i ban. Az igaz ság szol gál ta tás ban ki ter mel -
ték a ré gi jó táblabirák ne mes typusát, akik ra gyo gó el me -
él lel, nem mo dern tu dá kos ság gal és tün te tő
fenhéjázással, de ma gá tól ér te tő dő egy sze rű ség gel és
be csü le tes ma gyar sze rény ség gel mé lyen ha tol tak be le
az igaz ság tit ka i ba és meg te rem tet ték azt a pá rat la nul ál ló 
jog rend szert, amely ma is él a jog szol gál ta tás ban, nem -
csak mint em lék, ha nem mint élő, al ko tó és te rem tő erő.”
Úgy gon do lom, hogy az ere de ti do ku men tu mok idé zé se
egy részt az ér de kes ar cha i kus szö veg és az elő dök gon -
dol ko dá sá nak meg is me ré sén túl a je len nek is pél dát mu -
tat: össze fo gás ban, a té nyek el fo ga dá sá ban, az
egy más ra utalt ság fel is me ré sé ben, a hu má nus, de igaz -
sá gos és tör vény tisz te lő köz igaz ga tás kér dé sé ben, em -
be ri tar tás ban egy más ra fi gye lés ben egy aránt.
A Jász-te rem, il let ve a Nagy kun-te rem ava tá sa után öröm 
szá mom ra, hogy a me gyét al ko tó har ma dik egy ség em lé -
ké re Kül ső-Szol nok ter met is avat ha tunk. Le gyen az elő -
dök - nap ja ink ban is kö vet he tő út mu ta tá sa - mind annyi-
unk szá má ra elő re ve ze tő pél da, ér té kes ha gyo mány. A
te rem aj ta já nak kül ső fa lán Kül ső-Szol nok me gye cí me re
és rö vid is mer te tő je ke rült el he lye zés re. Az is mer te tőn kí -
vül rész le te seb ben most nem kí vá nok szól ni a Ti sza fo lyó
két part ján egy kor el te rü lő Kül ső-Szol nok me gyé ről, de
re mé lem fel kel tet tük ér dek lő dé sü ket a té ma iránt. Kí vá -
nom, hogy a Kül ső-Szol nok te rem jö vő be li hasz ná lói to -
vább ra is a köz ja vá ra ka ma toz tas sák eb ben a te rem ben
tu dá su kat, hoz zá ér té sü ket egy-egy rá juk bí zott fel adat
kap csán, szak ér tel mük, em ber is me ret ük, a 130 éves me -
gye irán ti tisz te le tük ve zé rel je dön té se i ket, tö rek vé se i ket.
A vár me gye meg ala ku lá sá nak 50. év for du ló ján -
1926-ban - a ma is ér vé nyes gon do lat a kö vet ke ző kép pen 
fo gal ma zó dott meg (idé zem): 
„A mai ün nep cél ja nem a múlt meg rög zí té se, ha nem a je -
len mél ta tá sa - nem a tör té ne ti té nyek fel so ro lá sa, ha nem
té nyek ből le szűrt igaz sá gok meg vi lá gí tá sa - nem an nak
ku ta tá sa: nagy ener gia for rá sok nak ki eme lé se, hogy lás -
suk és érez zük ne héz öt ven esz ten dő min den küz del me,
vi szon tag sá ga, örö me és bá na ta után mi lyen hő si, mi lyen
tör he tet len, mi lyen bí zó lé lek kel me gyünk új szá za dok fe -
lé. Azok a szel le mi és er köl csi ér té kek, ame lye ket a letünt
nem ze dé kek hagy tak re ánk, hogy meg őriz ve és gya ra pít -
va azo kat át ad juk utó da ink nak, egy reménysugárt
vetitenek a jö vő vász ná ra, hogy an nak vi lá gá nál gyö nyör -
köd jünk sze re tett vár me gyénk jö vő vi rág zá sá ban..”
A Kül ső-Szol nok ter met ezen nel ün ne pé lye sen fel ava tom 
és át adom.

-Tokainé Demecs Katalin, a JNSZM Közgyűlés alelnöke-

Kül ső-Szol nok te rem ava tá sa

Magasvérnyomásban szen ve dő be te gek 
ré szé re 24 órás vér nyo más el len őr zés:
/ABPM 03 vér nyo más mé rő mo ni tor/
Mo ni tor fel he lye zés, szak or vo si vé le mény,
therápiás ja vas lat

Ér dek lőd ni: Dr. Heitler Cson gor

Há zi or vos-bel gyó gyász szak or vos

Ör mé nyes

Tel.: 06-30/382-67-90
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A tü ze lő anyag ok – kü lö nö sen a föld gáz – árá nak je len tős
nö ve ke dé sé vel le het szá mol ni.

Sok ház tar tás hasz nál fű té si cél ra gáz ener gi át. Ezen la -
ká sok nagy ré szé ben olyan hőtermelő be ren de zés üze -
mel, amely nél az égés hez szük sé ges le ve gőt a he lyi ség
lég te ré ből kap ja. A ha gyo má nyos ki vi te lű nyí lás zá rók 1
m2 fe lü le té hez tar to zó lég ré sen 10-20 Pas cal nyo más kü -
lönb ség nél 30 – 40 m3/h lég for ga lom ra szá mol tak. 

Egy 1,3 m2 fe lü le tű nyí lás zá ró nál - ha gyo má nyos szer ke -
zet nél - biz to sít ja egy víz me le gí tő vagy egy kis ka zán 
40-50 m3/h lég el lá tá sát.

A nyí lás zá rók fo ko zott zá rá sú ra tör té nő cse ré jé nél vagy a
ha gyo má nyos nyí lás zá rók utó la gos tö mí té sé nél az égés -
ter mék ma ra dék ta lan el tá vo zá sát biz to sí tó lég után pót lás
ve sze del mes mér ték ben le csök ken.

Je len tős mér ték ben fo koz za a szén mon oxid la kó tér be ju -
tá sá nak - a mér ge zés nek - ve szé lyét, ha a la kás ba gé pi
el szí vó be sze re lé se is tör té nik. Egy für dő- vagy WC he lyi -
ség be be épí tett ven til lá tor, vagy egy kony hai szag el szí vó
a ve le lég tér kap cso lat ban lé vő gáz ké szü lék égés ter mé -
két a tar tóz ko dá si tér be jut tat ja.

Ugyan csak ve szély hely ze tet idéz het elő egy nem meg fe -
le lő en ki ala kí tott köz pon ti por szí vó rend szer, vagy köz -
pon ti klí ma rend szer ki épí té se is.

Mind ezek fi gye lem be vé te lé re a nyí lás zá rók nál vagy a la -
kó te rek lég ál la po tá nál tör té nő be avat ko zás hoz ve gyék
igény be épü let gé pész szak em ber, vagy tü ze lés tech ni kai
szak em ber köz re mű kö dé sét.

-Fűtéstechnkia Kft.-

A gáztüzelés veszélyei

A kéz irat sze rint 1823. ja nu ár 22-én fe jez te be Köl csey
Fe renc a Him nusz meg írá sát. En nek em lé ké re ün ne pel -
jük 1989-től a Ma gyar Kul tú ra Nap ját. Te le pü lé sün kön ti -
ze dik al ka lom mal em lé ke zünk e je les nap ra, ad juk át az
ön kor mány zat ki tün te té sét az ar ra ér de me sek nek.

Mit is ün ne pe lünk, mi re em lék szünk e na pon? Ar ra a fel -
hal mo zott tu dás ra, me lyet az em be ri ség az év ez re dek so -
rán be széd del, ze né vel, moz gás sal tör té nő kommu-
nikációja so rán fel hal mo zott, és utó da i nak írás ban, kép -
ben, ze né ben, tánc ban, szó ban, tár gyak ban át adott.

A mai vi lá gunk ban ez a fo lya mat rész ben meg sza kad, a
mi ért re a meg fe le lő vá laszt meg ad ni nagy ki hí vás.

Így ír er ről egy gon dol ko dó: Iro da Gorina. A mo dern tö -
meg kul tú ra a tu dás fá já nak túl érett gyü möl csé re ha son lít.
Ha ma ro san le hul lik, s ek kor az em be rek is mét vissza tér -
nek szel le mi bar lang ja ik ba, hogy meg ta nul ják olyan nak
ér zé kel ni a vi lá got, ami lyen és, hogy az élet min den pil la -
na tá ban úgy tud ja nak örül ni, mint ha szá muk ra ez len ne
az utol só. S meg szü le tik a Mí tosz, az új kul tú ra Mí to sza.

Néz zünk a kör mön font gon do lat mö gé. Mit ért túl érett
gyü mölcs alatt? Ma az internet, a globalizáció, a tö meg -
kul tú ra a tu dás he lyett in for má ció éhes tár sa dal mat ala kí -
tott ki. Az egyén sze mé lyi sé ge az erős po li ti kai és
tár sa dal mi tör vé nyek kö zé szo rult, nem ér vé nye sül az al -
ko tás sza bad sá ga. Las san uni for mi zált egyé nek hal ma -
zá vá vá lunk. E prob lé ma fel ol dá sá ra a meg fe le lő vá lasz
meg adá sa a szel le mi kul tú ra em be ré nek, köl tők nek, mű -
vé szek nek, fi lo zó fu sok nak, sza bad gon dol ko dók nak a fe -
le lős sé ge. E te her nyom ta az ő vál lu kat.

Mi ho gyan vé de kez he tünk az uniformalizálódás el len, ho -
gyan tér he tünk vissza szel lem bar lang ja ink ba?

A nem ze ti kul tú ránk fel hal mo zott ér té ke i nek meg őr zé sé -
vel, ki véd ve a globalizáció, a show-biz nisz ká ros ha tá sát,
hogy ma rad jon szá munk ra egy ka pocs, ka pasz ko dó, amit 
csak ma gya rul, csak ma gyar em ber ért het meg.

Ho gyan tud junk örül ni az élet ap ró pil la na ta i nak? Tár sa -
kat ke re sünk, akik itt van nak a kö ze lünk ben, a csa lád ban,
a kis kö zös sé gek ben. 

Nem a mi fel ada tunk a globalizáció, az uni for mi zá ló dás vi -
lág mé re tű ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa. De ko moly
fe le lős sé günk, hogy fel hív juk az em be rek fi gyel mét e ve -
szély re és se gít sük ki vé de ni ká ros ha tá sát. Ezért na gyon
fon tos te le pü lé sünk kö zös sé gé nek kul tú rá ját éb ren tar ta -
ni, ápol ni. Nem nagy dol go kat kell vég hez vin ni ah hoz,
hogy együtt élé sünk örö költ sza bá lya it be tart va, bol do gab -
ban él hes sünk. Hi szen a min den nap ok kul tú rá já nak ré sze 
ho gyan vá sá ro lunk, kö szö nünk egy más nak, mi lyen fe -

gyel me zet ten dol go zunk, tö rő dünk gye re ke ink kel, az idő -
sek kel, ho gyan élünk csa lá di éle tet, ápol juk kör nye ze tün -
ket.

A fent em lí tett gon dol ko dó, örö met oko zó pil la na ta it
könnyen min den nap meg ad hat juk egy más nak.

- Ne héz gond ja ink fel ol dá sát se gí ti, ha érez zük, va la ki ko -
mo lyan meg hall gat, fi gyel ránk, se gít.

- A hi va ta lok út vesz tő i ben fe szült ség ol dó a ked ve sen,
szol gá lat ké szen fel aján lott se gít ség.

- Egy na pun kat te he ti bol dog gá egy ka lap eme lés sel fű -
sze re zett reg ge li kö szö nés, egy ked ves bók.

- S meg ta pasz tal hat tuk az idő sek há lás, a gye re kek ki tö rő 
örö mét, ha ér zik tö rő dünk ve lük.

Saj nos ma egy re ke ve seb ben élik meg a kö zös ség ben
meg sze rez he tő örö mö ket.

A fél fa lu hall hat ja a fo ci meccsen a gól nak, a győ ze lem -
nek örü lő szur ko lók hang ját. A csen det, mi kor a vesz tes
mér kő zés után egy mást vi gasz tal ják. Még ke ve seb ben
élik meg az együtt ének lés, a ze ne és a tánc örö mét. A
hosszú fel ké szü lés után egy jól si ke rült pro duk ci ót kö ve tő
taps va rázs la tos csen gé sét.

A csa lá di ebé de ket kö ve tő be szél ge té sek sa já tos han gu -
la tát.

Ki nem érez te még a csak kö zös ség ben meg lel he tő biz -
ton sá got? Ki tud egye dül örül ni?

Hogy mi nél töb ben él hes se nek át ap ró bol dog pil la na tot,
az ön kor mány za tunk nak se gí te ni kell azon ci vil szer ve ze -
te ket, akik pél dát mu tat nak egy jobb, más mi nő sé gű élet -
ből. S meg kell ju tal maz ni azo kat, akik e te rü le ten
ki emel ke dőt al kot nak, má sok nál töb bet tesz nek azért,
hogy ne olyan vi lág ban él jünk, mint amit má sok ránk eről -
tet nek. Hogy olyan nak érez zük a vi lá got, ami lyen. Va la hol 
ott hon le gyünk ben ne.

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Magyar Kultúra Napja

Hely re iga zí tás

A Hírmondó 2006. de cem be ri szá má ban a 8. ol da lon 
Dr. Kiss Györgyné hirdetésében az év szá mot rosszul je -
len tet tük meg. Ter mé sze te sen a ha za böl cse De ák Fe -
renc 1872-ben mond ta az ott kö zölt gon do la ta it. 

A hi bá ért el né zést ké rünk.

-Szerkesztőség-
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Foly ta tás az el ső ol dal ról

A kö vet ke ző év ben Őt kér ték fel edző nek a Me gyei II. osz -
tály ban sze rep lő fel nőtt csa pat hoz. 1993-ban és
1994-ben az Ő irá nyí tá sa alatt a baj nok ság má so dik he -
lyén vég zett az együt tes. 1995-ben ve ret le nül nyer ték
meg a baj nok sá got.

A Me gyei I. osz tály ban 1996-ig di ri gál ta a gár dát.

2003-ban az NB III-ban sze rep lő csa pat hoz új ra edző nek
kér ték föl.

Nem az Ő szak mai hi bá já ból, ha nem gaz da sá gi okok mi -
att ke rült vissza a csa pat a Me gyei I. osz tály ba, ahol je len -
leg is fut bal loz nak. 2006. áp ri li sig irá nyí tot ta a fel nőtt
csa pa tot.

Egész éle tét vé gig kí sér te a fut ball szeretetete. Ön zet le -
nül, nagy szor ga lom mal ál -
doz ta fel sza bad ide jét, -
sok szor a csa lád ro vá sá ra is 
- a fegyverneki lab da rú gás -
ért.

Ollé Já nos edző mun ká ját
nem csak a szer zett ta pasz -
ta la tá val vé gez te, ha nem to -
vább ké pez te ma gát.
Meg sze rez te a „B” li cen ces 
edzői szak ké pe sí tést, mely
NB II-es csa pat ve ze -
tő-edzői be osz tás be töl té sé -
hez is ele gen dő.

Hosszú, ered mé nyes lab da -
rú gói és edzői pá lya fu tá sa,
több ge ne rá ci ón ke resz tül
szol gál ta te le pü lé sünk lab -
da rú gá sá nak nép sze rű sí té sét, szé les tö me gek szó ra koz -
ta tá sát.

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a 10/2007.(I.
11.) sz. önk. ha tá ro za tá val Fegy ver nek Tu do má nyos és
Kul tu rá lis Mun ká já ért Dí jat ado má nyo zott a Baldácsy Mű -
vé sze ti egye sü let Annaházi Tánc cso port já nak.

A Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let ke re tén be lül 1999-ben
ala kult az Annaházi Tánc cso port, de előd jé nek kell te kin -
te nünk az 1991. óta, az ak ko ri Dó zsa Gy. úti Ál ta lá nos Is -
ko la ke re té ben mű kö dött If jú sá gi Tánc cso por tot. 

Az ál ta lá nos is ko lai tánc cso port min dig ki emel ke dett az
is ko lai cso por tok kö zül. A ta vasz in dí tó gá la mű so rok zá ró 
szá ma ként min den év ben nagy si kert arat tak.

A cso port tag jai 1992. óta tán col nak együtt, 14 éves mű -
kö dé sük alatt még ál ta lá nos is ko lás cso port ként fel lép tek
Szat már né me ti ben, Be reg szá szon, a ro má ni ai Láz ári -
ban, Sop ron ban, Abonyban, Törökszentmiklóson, Kun he -
gye sen, Tiszaroffon, Kuncsorbán, Kar ca gon, Szol no kon,
Mart fűn.

A név fel vé te le után is rend sze res sze rep lői a fegyverneki
kul tu rá lis ren dez vé nyek nek,
fa lu nap nak, kul tú ra na pi ren -
dez vé nyek nek.

Je len tős sze re pük van a
köz ség né met ere de tű la ko -
sai nép tánc ha gyo má nya i -
nak fel ele ve ní té sé ben.

A köz ség hír ne vét gya ra pít -
ják ha zánk ban és kül föld ön
egy aránt. Ál lan dó meg nyi tó
ven dé gei a kunhegyesi
Jászkun-Citeratalálkozónak
fő att rak ci ói a Nagy kö rűi
Cse resz nye fesz ti vál fő ző -
nap já nak, ál lan dó sze rep lői
az Abádszalóki Nyár nak, a
Jászkun-Világ Mű vé sze ti
Szem lé nek. Ezen kí vül a

me gye 14 te le pü lé sén mu tat koz tak be a Kis tér sé gi Eu ró -
pa Na pon, a Mes ter sé gek Vá sá rán, Gaszt ro nó mi ai na po -
kon, a Szo ci á lis Mun ka Nap ján, Pün kös dö lő kön, ál la mi
ün ne pe ken, ala pít vá nyi ren dez vé nye ken, stb. A me gyén
kí vül Abonyban, majd Bu da pes ten, ahol TV-fel vé tel is ké -
szült a tán cuk ról, Pá pán az If jú sá gi Néptánctalálkozón, és 
több ször Zbrojniky la ko sa i nak. 

Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul tu rá lis Mun ká já ért Dí j
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Ki tün tet ték a Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let Annaházi
Tánc cso port ját.
Tizennégy éve hang zik el ez a ve zény szó min den hé ten a
cso port tánc pró bá i nak kez de tén, és az elő adá sok ra tör té -
nő fel ké szü lés előtt. Így volt ez most is a Ma gyar Kul tú ra
Nap ján, a köz sé gi ün nep ség kez de te előtt.
Most azon ban azt nem ér tet ték tán co sa ink, hogy az ün -
nep sé gen mi ért kell ne kik a né ző tér el ső so ra i ban he lyet
fog lal ni. Nem ér tet ték, mert ők a né ző té ren eset leg a hát -
só so rok ban szok tak ül ni, de leg in kább a szín fa lak mö gött 
iz gul nak a fel lé pés re ké szül ve.
Így tel jes volt a az öröm te li meg le pe tés, ami kor ki de rült:
ki tün te tést kap nak.
Nem kí vá nom én is mél tat ni a je len tős múlt tal ren del ke ző
együt tes ér de me it, meg tet te he lyet tem ezt az elő ter jesz tő
- ugyan úgy, mint a ko ráb ban már ki tün te tett Pa csir ták
ese té ben is. Azt azon ban meg erő sí tem, hogy mél tók a ki -
tün te tés re.
A cso port nagy öröm mel fo gad ta az el is me rést, hi szen
ren ge teg mun ka ered mé nye ként ju tot tak el mű fa juk ban
ar ra a szín vo nal ra, ahol most tar ta nak, ami vel is mert té
vál tak nem csak Fegyverneken, ha nem a fa lu ha tá ra in kí -
vül is.

A mél ta tá sok ban azon ban rit kán esik szó azok ról, akik nek 
nem ke vés bé je len tős sze re pük van (vagy volt) a si ker el -
éré sé ben. 
A cso port öröm mel osz to zik a di cső ség ben
-azokkal, akik ko ráb ban vol tak ak tív tán co sok, de kü lön -
bö ző szubjektív kö rül mé nyek mi att (to vább ta nu lás, mun -
ká ba ál lás, csa lá di okok, stb.) kény te le nek vol tak ab ba
hagy ni a tán cot;
-azokkal, akik nek mun ká ja nél kü löz he tet len ah hoz, hogy
pro duk ci ó ik meg fe le lő „ki ál lás ban” je len jenek meg a szín -
pa don: akik a jel mezt elő ál lít ják, gon doz zák, a ze nét biz -
to sít ják, han go sí ta nak és vi lá gí ta nak, ter vez nek és
szer vez nek, és - nem utol só sor ban - ki ta lál nak és ta ní ta -
nak;
-azokkal, akik bár mely mó don - pénz zel, mun ká val, er köl -
csi tá mo ga tás sal - se gí tik a cso por tot.
A ki tün te tés ilyen ér te lem ben so kak ér de me, és kö szö net
jár ér te.
Azt re mél jük, hogy a cím ben idé zett ve zény szó a jö vő ben
még na gyon sok szor fog el han goz ni a pró bák előtt.

-Gö rög Gá bor-
-elnök-

Gye re kek kez dünk, ci pőt, csiz mát fel húz ni!
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Az év ele je a fel nőtt művészeticsoportoknak a be mu tat ko -
zás ide je.

A Ma gyar Kul tú ra Nap ján és a Baldácsy Es ten a leg újab -
ban meg ta nult da lok kal, ko re og rá fi ák kal lát hat ja őket a
kö zön ség. Most sem volt ez másként.

Be mu tat ko zott a leg fi a ta labb fel nőtt együt tes, a kö zép is -
ko lás kor ba ért Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar, akik Haj, haj,
haj, le tö rött a gally cím mel mu tat ták be dalcsokrukat.

Hall hat tuk a Szapáry Nép dal kört is, ők kép vi sel ték a leg -
idő sebb kor osz tályt. Bi zo nyí tot ták, hogy az élet de lén túl
is szor ga lom mal, fo lya ma tos ta nu lás sal mi lyen igé nyes
be mu ta tót le het elő ad ni. 

A Női Kar lét szá má ban fo gyat koz va, hang zá sá ban a ré gi
ön ma gát ad va éne kelt. 

A Pa csir ta Ci te ra ze ne kar a mű sor szám ok fe lé ben sze re -
pelt. Ter mé sze te sen be mu tat ták önál ló an a tu dá su kat,
me lyet több arany mi nő sí tés is bi zo nyít. Tánc kí sé rő ként
az Annaházi Tánc cso port tal és a Szapáry Nép dal kör rel
együtt is szem lél tet ték, hogy az együtt mű kö dés nek mi -
lyen cso dá la tos eredményei van nak.

A most ki tün te tett Annaházi Tánc cso port a Rá ba köz ből és 
Er dő hát ról szár ma zó tánc cal bi zo nyí tot ta, hogy jó hely re
ke rült az el is me rés.

Kö szön jük a be mu ta tó kat min den részt ve vő nek, fel ké szí -
tő ik nek és a hát tér ben szor gos ko dók nak!

-Tű he gyi Ju li an na-

Művészeti gálaműsorok az év elején

A víz ke reszt től hamvadószer-
dáig (idén: feb ru ár 21.) tar tó
idő sza kot ne vez zük far sang -
nak. 
A far sang ide jén tar tot ták a bá -
lo kat, la ko dal ma kat, tánc mu lat -
sá go kat. A „far sang far ka”, az
idő szak utol só hét vé gé je fer ge -
te ges, jel me zes mu la to zá sok
ide je volt. Ilyen kor te met ték

(éget ték, eset leg víz be dob ták) el a
ki sze bá bok kal jel ké pe zett te let,
bajt, bút.
A far sang hoz a nagy hang erő,
hang za var is szük sé ges volt. Ez zel
is a go noszt akar ták el űz ni.
Ami kor Ön ezt a la pot meg kap ja,
far sang van. Fo gad ja sze re tet tel az
el múlt évek far sang ja in ké szült ké -
pe ket.

-Tű he gyi Ju li an na-

Farsang van
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Foly ta tás az el ső oldalról

(Az a cso port, ame lyik el in dul az Or szá gos Di ák szín ját szó 
Ta lál ko zón, ugyan azt az elő adá sát nem ne vez he ti a
Weöres Sán dor Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zó ra.) Egy
cso port egy elő adás sal ne vez het. Az élet kor és mű sor idő
kor lá tok túl lé pé se a ver seny ből va ló ki zá rást von ja ma gá -
val.

A jobb fel ké szü lés ér de ké ben a fegyverneki Mű ve lő dé si
Ház szín pa dá nak váz la tos alap raj zát, egy aján ló jegy zé -
ket, a zsű ri zés szem pont ja it és a je lent ke zé si la pot mel lé -
kel jük.

A me gyei ta lál ko zó ra je lent kez ni az er re el ké szí tett je lent -
ke zé si la pon le het, mely le tölt he tő a www.fegyvernek.hu
hon lapról, a le töl té sek me nü pont alatt.

Fel hív juk a je lent ke ző cso por tok fi gyel mét, hogy a ko ráb bi 
évek gya kor la tá hoz ké pest az or szá gos ta lál ko zó le bo -
nyo lí tá si rend je né hány pon ton meg vál to zik!
• A me gyei ta lál ko zók vé gén új ra lesz ered mény hir de tés. 

A mi nő sí tés ered mé nyét a cso por tok a ta lál ko zó vé gén
meg is mer he tik.

• Mi nő sí tést azon cso por tok elő adá sai kap nak, ame lyek -
nek ren de ző je azt kü lön ké ri a jeletkezési la pon.

• A me gyei ta lál ko zók ról a re gi o ná lis be mu ta tók ra to -
vább ju tó cso por tok írás ban kap nak meg hí vást ak kor,
ami kor a  ré gi ó ban már min den me gyei ta lál ko zó vé get
ért.  

• A fegyverneki ta lál ko zó ról a Dél ke let-ma gyar or szá gi
re gi o ná lis – Jász-Nagykun-Szolnok, Bé kés, Csong rád,
Bács-Kis kun me gyét össze fo gó - be mu ta tó ra ha son ló
mó don jut nak to vább a cso por tok. A be mu ta tó 2007.
má jus 11-12-én lesz Kis új szál lá son.

• A me gyei és re gi o ná lis ta lál ko zók vé gén a Ma gyar Drá -
ma pe da gó gi ai Tár sa ság ál tal fel kért szak em be rek
szak mai ele me ző be szél ge té se ket ve zet nek a lá tott
pro duk ci ók ról.

• A pél da ér té kű elő adá sok or szá gos gá la mű so ra Deb re -
cen ben lesz, a Csokonay Szín ház ban 2007. jú ni us
8-9-10-én. Az or szá gos ta lál ko zó ra va ló meg hí vást a
fent le írt rend sze rint kap ják meg az érin tett cso por tok.

• Újí tó szán dék kal sze ret nénk, ha a je lent ke ző cso por tok 
fel ké szí tői a me gyei be mu ta tón ma guk mu tat nák be
cso port ja i kat né hány mon dat ban - elő adás előtt -, a
szín pa don. A rö vid be mu ta tó ban a cso port ról, a da rab -
vá lasz tás ról szó ló in for má ci ó kat vár juk.

Kér jük, hogy a be mu tat ko zó szö ve get a je lent ke zé si la -
pon is tün tes sék fel, se gít sé get nyújt va ez zel a cso por tok
sor rend jé nek össze ál lí tá sá ban és a zsű ri tá jé koz ta tá sá -
ban. 

„Cse pű rá gók fel vo nu lá sa” né ven idén is lát vá nyos fel vo -
nu lást ter ve zünk a sze rep lők rész vé te lé vel Fegy ver nek
fő ut cá ján. A részt ve vő cso por tok tól azt kér jük, hogy ké -
szül je nek olyan dal lal, jel mez zel, arc fes tés sel, ál arc cal,
ami vel a fel vo nu lás lát vá nyos sá gát nö vel ni tud ják. Ter -
mé sze te sen csak olyan mas ka ra fe lel meg, ami a már ci us 
vé gi idő já rás ban sza bad tér ben, es te vi sel he tő, eset leg
ka bát ra is fel ve he tő. Olyan da lo kat fo ga dunk leg szí ve -
seb ben, amit vár ha tó an a töb bi cso port is is mer. 

A fel vo nu lás előtt, a szak mai meg be szé lés ide je alatt a
cso por tok nak kö zös dal ta nu lást is szer ve zünk.

Ha ren dez vény két na pos lesz, a fel vo nu lást szom ba ton,
ha egy na pos lesz, a be mu ta tó nap ján tart juk meg, a fel lé -
pé sek után.

A be mu ta tó mi nő sí té se i nek át adá sa a „Cse pű rá gók fel vo -
nu lá sa” és a szak mai meg be szé lés után kö vet ke zik.
Ne ve zé si cím: Ver se ghy Fe renc Könyv tár és Mű ve lő -
dé si In té zet (Bukor Irén)
5001 Szol nok, Pos ta fi ók 139.
E-mail: bukor@vfmk.hu, vagy muvhaz@fegyvernek.hu 
Te le fon: (56) 481-028, Tű he gyi Ju li an na 
Je lent ke zé si ha tár idő: 2007. feb ru ár 28. (szer da).

-Tűhegyi Julianna-

Szín ját szók ta lál koz nak Fegyverneken

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti köz cé lú fel hasz ná lá sá ról
szó ló, mó do sí tott 1996. évi CXXVI. tv. sze rint a már le vont 
és be fi ze tett sze mé lyi jö ve de lem adónk két szá za lé ká nak
fel hasz ná lá sá ról dönt he tünk. 
Az egyik 1%-ot ala pít vá nyok és köz mű ve lő dé si in téz mé -
nyek, köz gyűj te mé nyek ré szé re ajánl hat juk fel - adó szám
fel tün te té sé vel; a má si kat pe dig egy há zak ré szé re jut tat -
hat juk el, tech ni kai kód se gít sé gé vel.
Most a 2006-ban már a ki fi ze tő he lyen le vont, vagy vál lal -
ko zó ese tén már be fi ze tett adó egy ré szé ről ren del kez he -
tünk. 
Azok, akik he lyett a mun kál ta tó juk ké szí ti el az adó be val -
lást, adó szám mal, név vel, lak cím mel el lá tott, le zárt szab -
vá nyos mé re tű bo rí ték ban ad hat ják át mun kál ta tó juk nak
a ren del ke ző nyi lat ko za tot. Ha nem ajánl juk fel az egy-
vagy két szer egy szá za lé kot, ak kor az  APEH-nél ma rad.
Az összes be sze dett adó sor sá ra jut. 
Tá jé koz ta tá sul a he lyi ala pít vá nyok és in téz mény adó szá -
ma, aho vá az adó szám fel tün te té sé vel jut tat hat juk az
1%-ot (a zá ró jel ben sze rep lő ma gya rá za tot nem kell fel -
tün tet ni!)
15412641-2-16 Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár
19222703-1-16 Fegy ver nek Mű velt If jú sá gá ért 

Ala pít vány

19222693-1-16 Fegy ver nek Biz ton sá gos és Egész sé ges
Kör nye ze té ért Ala pít vány

19222710-1-16 Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges
és Biz ton sá gos Éle té ért Ala pít vány

18830352-1-16 Szü lők, Ne ve lők Együtt Fegy ver nek
Ta nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány 
(az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la
és Szak is ko la di ák ja i ért)

18837926-1-16 Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let
A két leg na gyobb egy ház tech ni kai kód ja, aho vá a tech ni -
kai kód fel tün te té sé vel jut tat hat juk a má sik 1%-ot: 
0011 Ró mai Ka to li kus Egy ház
0066 Re for má tus Egy ház
A tech ni kai kó dot azok, akik nem egy ház nak ad ják az
aláb bi cé lok ra irá nyít hat ják:
1294 Tár sa dal mi bűn meg elő zés
1153 Par lag fű men te sí tés
1304 Egész ség ja ví tást cél zó sport te vé keny ség
1311 Szü lő föld Alap
Ugyan azt az 1 %-ot csak egy hely re ajánl hat juk! 

-Tűhegyi Julianna-

Az SZJA 1 %-ról

http://www.fegyvernek.hu
mailto:bukor@vfmk.hu
mailto:muvhaz@fegyvernek.hu


Az önkorrmányzat 2007. már ci us 1-én 18 órá tól  Sza-
pár fa lu Klub könyv tár ban, 2007. már ci us 8-án 18 órá tól a
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban, 2007. már ci us 22-én
18 órá tól a Mű ve lő dé si Ház ban tart köz meg hall ga tást.

Té ma:
 Tá jé koz ta tó
• a kis tér sé gi tár su lás ról,
• a 4. sz. fő út Szapárfalu te le pü lés részt el ke rü lő sza ka -

szá ról,
• a szenny víz csa tor na há ló zat be ru há zás ról,
• a hul la dék gaz dál ko dás ról.

-Tűhegyi Julianna-

Közmeghallgatások
A Kál vá ria domb bal kap cso la to san az utób bi idő ben sok
hír ju tott hoz zánk. Lát tuk a TV-ben meg je lent ri por to kat.
Ta lál koz tunk olyan em be rek kel, akik tá vo lab bi te le pü lé -
sek ről ér kez tek azért, hogy meg gyógy ul ja nak.

A hi deg idő ben még is ke ve sen ke res ték a gyógy ulást a
Kál vá ria-dom bon. Az éj sza kák rö vi dül nek, az eny he tél -
nek is a vé ge fe lé kö ze le dünk.

Már ci us 21-én lesz a nap-éj egyen lő ség, ami kor a ta vasz
ve szi át a ha tal mat tél tá bor nok tól. Ezen a na pon 15 órá -
tól tart Nagy Gyu la a dom bon me di tá ci ót a fegyverne-
kieknek.

-Tű he gyi Ju li an na-

Éb red a domb

A ha gyo má nyok hoz hí ven 2007. áp ri lis 1-én, Vi rág va sár -
nap a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kar nagy ok Kó ru sa
és a he lyi Női Kar ad hang ver senyt a Re for má tus Temp -
lom ban. Min den kit sze re tet tel vá runk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Vi rág va sár napi hang ver seny

Ja nu ár 30. és feb ru ár 13. kö zött néz het ték meg az ér dek -
lő dők Basticz Jó zsef, „Em be rek” cí mű port ré ki ál lí tá sát a
Mű ve lő dé si Ház ban.

Az arc ki fe je zi az em ber éle tét, vi lág lá tá sát is. Így sok-sok 
em ber rel is mer ked het tek meg a né zők. 

Gra tu lá lok az ama tőr mű vész nek!
-Tű he gyi Ju li an na-

Portrékiállítás

A 2006. év egyik leg több lá to ga tót meg moz ga tó ren dez -
vé nye a go be lin-ki ál lí tás volt.

A nagy si ker re va ló te kin tet tel 2007-ben má jus 15. és 29.
kö zött új ra be mu tat juk a né zők nek a fegyverneki asszo -
nyok mun ká it.

Töb ben vol tak, akik a töb bi ek mun ká it néz ve mond ták el,
hogy ők is szor gos kod nak ott hon a go be lin nel, csak ed dig 
fél tek meg mu tat ni a nagy kö zön ség nek az ered mé nye i -
ket.

A ta va lyi ki ál lí tók nak is ké szül tek az óta újabb ké pei, me -
lye ket szívesen né ze get nek a lá to ga tók.

Azok, akik a nagy kö zön ség nek is szí ve sen meg mu tat ják
azo kat a be ke re te zett mun ká i kat , me lyek nem sze re pel -
tek a 2006. évi ki ál lí tá son, má jus 8-án 16 órá ig név vel,
cím mel el lát va hoz zák be a Mű ve lő dé si Ház ba al ko tá sa i -
kat. 

-Tű he gyi Ju li an na-

Gobelin-kiállítás
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• Szep tem ber ben meg tar tot tuk ala ku ló di ák bi zott sá gi
ülé sün ket, va la mint az ala ku ló SZMK ülé sün ket. A di -
ák bi zott ság el nö ke a ta valy meg vá lasz tott Tichy-Rács
Alex /8.a/, el nök he lyet tes pe dig Köpösdi Ni ko lett /6.b/
ma radt. 

• Szep tem ber 28-án az al só ta go za to sok az is ko la ud va -
rán meg tar tot ták ha gyo mány őr ző sport nap ju kat. Aka -
dály ver senyt szer vez tek, ahol vál to za tos fel ada tok
mel lett mér het ték össze ere jü ket és tu dá su kat az al sós
gye re kek.  29-én dél után a fel ső ta go za tos vál lal ko zó
ked vű ta nu lók “vág hat tak vissza” el len sé ge ik nek szám -
há bo rú for má já ban. 

• No vem ber vé gén ke rült sor a Ki Mit Tud? ve tél ke dő
meg szer ve zé sé re, me lyen is mét szép szám mal je len -
tek meg a tu dá su kat be mu tat ni szán dé ko zó di á kok. / A
ve tél ke dő ered mé nyé re a cikk vé gén té rek vissza./

• Min den gyer mek na gyon vár ja a Mi ku lást, s nincs ez
más ként a Mó rá ban sem. Így de cem ber 6-án hoz zánk
is be kuk kan tott. Van olyan osz tály, aho vá sze mé lye sen 
ment, de vol tak olyan cso por tok is, aho vá csak az aján -
dé kát küld te el. Re mél jük jö vő re si ke re seb ben tud juk
meg szer vez ni ezt a na pot, és több hely re tud el jut ni
sze mé lye sen a Mi ku lás.  8-án ka pott he lyet a Mi ku -
lás-disz kó, amely eb ben az év ben rend bon tás nél kül
vé get is ér he tett. A ta nu lók na gyon jól érez ték ma gu kat, 
mely a szü lők se gít sé ge nél kül nem jö he tett vol na lét re. 
Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni min den szü lő nek
az elő ké szí tés ben, il let ve a disz kó le bo nyo lí tá sá ban
nyúj tott hat ha tós tá mo ga tá sát. 

• De cem ber 18-án és 19-én “Sze re tet-nap”-ot szer vez -
tünk az al só és a fel ső ta go za to sok szá má ra. Most elő -
ször pró bál koz tunk a költ sé gek fe de zé sé re, kiegészí-
tésére be lé pő dí jat szed ni. A kez de mé nye zés be vált, a
be vé te lünk meg kö ze lí tet te a 25.000 Ft-ot. A má sik elő -
nye az volt, hogy nem jöt tek el azok a ta nu lók, akik az
ilyen al kal ma kat csak rend bon tás ra hasz nál ják fel. Sok
szü lő se gí tett a ren dez vény si ke res le bo nyo lí tá sá ban,
de a ta nu lók kö zött is akad tak olya nok, akik sze re te tü -
ket se gít ség nyúj tás sal is meg mu tat ták és lel ke sen se -
gí tet ték a fi a ta lab bak mun ká ját. A vissza jel zé sek kö zül
- el ső sor ban az al sós ren dez vényt il le tő leg - kri ti kát is
kap tunk: sok volt a gye rek, nagy volt a tö meg, ha mar el -
fogy tak az alap anyag ok. A kri ti ká kat meg szív lel ve sze -
ret nénk a Húsvétolást meg szer vez ni és kér nénk
min den kit, hogy bát ran mond ja el a vé le mé nyét. 

• Az SZMK szer ve zé sé ben pár to ló je gye ket bo csá tot tunk 
ki Mo soly a tu dá sért, va la mint Sport cím mel. A be folyt
össze gek ről pon tos adat nem áll ren del ke zé sünk re, mi -
vel az ed di gi pár to ló je gyek ke vés nek bi zo nyul tak, így
még to váb bi ak  ké szí té sé re kér tük Bár di Lász lót. 

• Vé gül ki sze ret ném emel ni az SZMK egész éves mun -
ká ját, mi vel a sport nap, a KI MIT TUD? ju tal ma it ne kik
kö szön het jük, anya gi lag tá mo gat ták és fi nan szí roz ták
a Mi ku lás-disz kó va la mint a Sze re tet-nap meg szer ve -
zé sét. Mind emel lett is ko lánk te le ví zi ót és CD-s mag nót
is ka pott, mely nek elő nye it ta nu ló ink már él vez he tik. 

• Emel lett min den kol lé gá nak kö szön jük egész éves
mun ká ját, kre a tív öt le te it, va la mint fá rad sá got nem is -
me rő ki tar tá sát. 

-Csörgő Henrietta-

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Di ák bi zott sá gá nak
el ső fél éves mun ká ja

Simonyi Zsig mond He lyes írá si Ver seny (is ko lai for du ló)

1.he lye zett: Joó Bog lár ka (5.b), Már ton Bog lár ka (6.a),
Var ga Ale xand ra (7.b), Csi ga Il di kó (8.a)

2.he lye zett: Bendó Dá ni el (5.a), Köpösdi Ni ko lett (6.b),
Csőke Hen ri et ta (7.b), Vona Me lin da ( 8.a)

3.he lye zett: Pé ter Cintia (5.b), Nagy Lász ló (6.b), Var ga
Krisz ti na (7.b), Hillender Ju dit (8.a)

Fel ké szí tő ne ve lők: Csör gő Hen ri et ta, Tóth Van da

(Joó Bog lár ka to vább ju tott a me gyei for du ló ba.)

Né met nyel vi ver seny:

1. he lye zett:  Pén tek Fe renc (6.a),  Koz ma Gá bor (7.b)

2. he lye zett: Nagy Edi na (6.a), Csőke Hen ri et ta (7.b), 

3. he lye zett: Csőke Eri ka (6.a), Vona Me lin da (8.a)

Fel ké szí tő ne ve lők: Meszesánné Zolcsák Éva, Tukarcs
Istvánné

An gol nyel vi ver seny: 

1. he lye zett: Var ga Krisz ti na (7.b), Ko vács Pé ter (8.a)

2. he lye zett:  Golyha Kris tóf (7.b), Bor bély Dá vid (8.b)

3. he lye zett: Var ga Ale xand ra (7.b), Csi ga Il di kó (8.a)

Fel ké szí tő ne ve lők: Csör gő Hen ri et ta, Győ ri Ibo lya

A ta nu lók nak gra tu lá lunk, a fel ké szí tő ne ve lők mun ká ját
kö szön jük!

-Csör gő Hen ri et ta és Nagy Jánosné-

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
nyelvi versenyeinek eredménye

„Coop ka rá csony” szlo gen -
nel hir det te meg 8 me gyé -
ben a TISZA-COOP Zrt.
2006. ok tó ber 18. és no -
vem ber 30. kö zött ka rá cso -
nyi pá lyá za tát, me lyen a
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la di ák jai is részt vet tek.

A fel adat Ad ven ti Nap tár
ké szí té se, il let ve Coop Ka -
rá csony cím mel egy vers
vagy dal szö veg írá sa volt.

A több mint két ezer pá lya -
mun kát két ál ta lá nos is ko lai 
ta nár (ma gyar, rajz) és egy
köl tő ér té kel te. A nyer te se -
ket le vél ben ér te sí tet ték. 

A dí ja kat 2006. de cem ber
15-én egy ha tal mas ün nep -
ség ke re te in be lül ad ták át

a szol no ki Tiszaligeti Sport -
csar nok ban, ahol Szan di, a
Fi es ta együt tes, to váb bá
ren ge teg szí nes prog ram
szó ra koz tat ta a ven dé ge -
ket.

Dí ja zott ja ink:

I. he lye zés:

Tiba Dorina 5. b

Kü lön dí ja sok:

Al só ta go zat:

Sza bó Ró bert 2.a

Fel ső ta go zat:

Poós Do rottya 5.a

Nagy De bó ra 5.

Gra tu lá lunk ne kik!

-Illés Péter-

Karácsonyi pályázat

A ká bel TV-t fo lya ma to san kö tik a te le pü lé sen. Meg ren -
del ni a ratotutca@rubicom.hu cí men vagy az 1/666-2266
te le fon szá mon le het a Rubicom Rt-nél.

Kábeltelevízió
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Lab da rú gás
Az idei tan év ben há rom sport cso port ban fo lyik is ko lánk -
ban lab da rú gó kép zés. A gye re kek nagy lel ke se dés sel lá -
to gat ják a fog lal ko zá so kat. Az őszi ver se nyek is
bi zo nyí tot ták, hogy jó úton já runk, hi szen a ta va lyi év vi -
szony la gos si ker te len sé ge után az idén már egé szen jó
ered mé nye ket tu dunk fel mu tat ni. A ta va lyi tan év vé gén a
ha gyo má nyos Mó ra-ku pán el ért el ső he lye zé sünk (Nagy -
kö rűt, Kétpót és az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szakiskolát előz tük meg!) ug ró desz ka volt az idei jobb
ver seny zés hez. A Di ák olim pia őszi se lej te ző jé nek Kun -
he gyes adott ott hont, ahol két győz tes mér kő zés mel lett a
Ken de res csa pa ta mö gött a má so dik he lyen ál lunk, s vár -
juk a ta va szi for du lót, ahol sze ret nénk több bor sot tör ni a
lis ta ve ze tő or ra alá.
Az ered mé nyek:
• Mó ra Ált. Isk.–Dó zsa Ált. Isk. (Kun he gyes): 5 – 3 (2 – 2)
• Mó ra Ált. Isk.–Tiszaroffi Ált. Isk.: 4 – 2 (1 – 1)
• Kenderesi Ált. Isk.–Mó ra Ált. Isk.: 7 – 1 (3 – 0)

A mér kő zé se ket 40x30 mé te res fü ves pá lyán 5x2 mé te -
res ka puk ra ját szot tuk, ez zel ma gya ráz ha tó a vi szony lag
sok gól.
Csa pa tunk tag jai:
Bá bi Ri chárd, Bendó Dá ni el 5. osz tá lyos, Bruna Lász ló,
Csőke Má té, Er dős Fe renc, Mol nár Ger gő, Ko vács Nor -
bert 4. osz tá lyos és Tóth Ger gő, Alattyáni Sán dor, Mága
Csa ba 3. osz tá lyos ta nu lók vol tak. Fel ké szí tő ta nár:
Csörghe Ta más
De cem ber 4-én is ko lánk ren de zett egy nagy sza bá sú te -
rem lab da rú gó tor nát „Mi ku lás-ku pa” né ven, ahol nyolc
csa pat ver sen gett a he lye zé se kért. A cso port mér kő zé sek 
után négy csa pat ju tott az elő dön tő be, köz tünk a mi csa -
pa tunk is, ame lyik egé szen a dön tő ig me ne telt. Itt azon -
ban a Nagy kö rű csa pa ta már túl nagy fa lat nak bi zo nyult,
így csak a má so dik hely ju tott ne künk, no meg né hány kü -
lön díj.
A dön tő: Nagy kö rű-Mó ra F. Ált. Isk.: 6 – 4  (4 – 1)
A 3. he lyért: Tiszaroff–Be rek für dő: 4 – 3  (1 – 2)
Kü lön dí jak:
• Leg jobb já té kos: Nagy Pé ter (Nagy kö rű)
• Leg jobb ka pus: Er dé lyi Ben ce (Or czy A. Ált. Isk.)
• Leg tech ni ká sabb já té kos: Bendó Dá ni el (Mó ra Ált. Isk.)
• Kü lön dí jat ka pott: Nagy Já nos (Be rek für dő) és Er dei

Ro land (Mó ra Ált. Isk.)
Ké zi lab da:

Két kor cso port ban (1995-ös, 1996-os) zaj la nak a ké zi lab -
da fog lal ko zá sok le á nya ink ré szé re. A ki seb bek már túl is
van nak az el ső for du lón, ami re Túrkevén ke rült sor. Ta -
nul sá gos volt szá munk ra, kü lö nö sen az el ső mér kő zés,
ahol öt hét mé te rest ítél tek a ja vunk ra, s eb ből ne künk
egyet sem si ke rült ér té ke sí te nünk. Így ala kul ha tott ki
olyan nagy kü lönb ség, ami nem iga zán volt re á lis. A má -
so dik mér kő zé sen már bát rab ban ját szot tunk és meg ér -
de melt győ zel met arat tunk.
Az ered mé nye ink:
• Pe tő fi Ált. Isk. (Túrkeve) – Mó ra Ált. Isk.: 9 – 1  (6 – 1)

G.: Csortos D.
• Mó ra Ált. Isk.–Me ző tú ri Sza bad idő SE: 6 – 3  (4 – 2)

G.: Csortos D.(4), Poós D.(2)
Csa pa tunk tag jai: Niszper Ad ri enn (ka pus), Joó Bog lár ka, 
Nagy De bó ra, Tiba Dorina, Csortos Dó ra, Sza bó Fru zsi -
na, Poós Do rottya, Négyesi Ka mil la, Ko vács Ani ta. Fel ké -
szí tő ta nár: Csörghe Ta más.
Feb ru ár hó nap ban a 6. osz tá lyo sok ra ke rül a sor, akik
Tiszaföldváron pró bál ják meg öreg bí te ni is ko lánk hír ne -
vét. Majd az ötö di ke se ink má so dik for du ló ja kö vet ke zik
Me ző tú ron. Bí zunk a jó sze rep lés ben!

-Csörghe Tamás-

Móra Sport

Al só ta go zat:

Vers és pró za ka te gó ri á ban:

1. he lye zett: Gábli Ág nes (2.a), Ko -
csis Zsolt (4.a)

2. he lye zett: Sza bó Ró bert Mik lós
(2.a), Soós Ale xand ra (3.a)

3. he lye zett: Dobler Krisz ti na (2.a),
Mol nár Ale xand ra,  Gu lyás Krisz ti na,
Csarnai Vik tó ria (4.b)

Kü lön dí jas: Ko vács Hen rik (1.a), Ollé
Ré ka (1.b)

Ze ne és tánc ka te gó ri á ban:

1.he lye zett: Már ton Le ven te (3.a)

2.he lye zett: Széman Vik tó ria, La dá -
nyi Éva (4.a) 

3.he lye zett: Gu lyás Krisz ti na (4.b) 

Kü lön dí jas: Pá va An ge li ka (4.b)

Fel ső ta go zat: 

Vers és pró za ka te gó ri á ban: 

1. he lye zett: Balla Edi na (5.b), Tiba
Dorina (5.b)

2. he lye zett: Joó Bog lár ka (5.b), Ko -
vács Zol tán (6.b)

3.he lye zett: Pé ter Cintia, Ollé Ivett
(5.b) Köpösdi Ni ko lett (6.b)

Ze ne és tánc ka te gó ri á ban:

1.he lye zett: Már ton Bog lár ka (6.a)
hang szer, Blága Zsolt (6.b)- ének,
Blága Ale xand ra, Blága Er zsé bet
(7.b)- tánc

2. he lye zett: Kocsmár Hen ri et ta (5.b)
ének, Hillender Ro xá na (elt.) tánc,
Nagy Edi na, Csőke Eri ka (6.a) hang -
szer

3. he lye zett: Köpösdi Jú lia, Sarkadi
Tí mea (7.a) tánc, Blága Ale xand ra,
Blága Er zsé bet (7.b) ének, Csi ga Il di -
kó (8.a) hang szer

Kü lön dí jas: Szászi Gab ri el la (elt.)

-Csörgő Henrietta-

A Ki Mit Tud? eredményei a Mórában

Fegy ver nek 
Fel sza ba du lás út 137. sz. alat ti

in gat lan el adó. 
(150 m2, 4 szo ba, elő tér, 

ame ri kai kony ha, für dő szo ba, 
mel lék épü let, gáz fű tés)

El ér he tő ség: sze mé lye sen a cí men
vagy te le fo non az: 56/480-243

Fegyverneken, Tu li pán u. 1. sz. alatt 
össz kom for tos 2,5 szo bás 

csa lá di ház el adó.
Érd.: 06-20/254-47-23-as 

te le fo non
egész nap le het.
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A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la If jú sá gi Vö rös ke resz tes
cso port ja szep tem ber től új ra el kezd te mű kö dé sét. Két el -
ső se gély nyúj tó szak kört szer vez tünk kü lön az al só ta go -
za tos és kü lön a fel ső ta go za tos gye re kek nek. 2-4.
osz tá lyig be in dult a kisegészségőrök mun ká ja. Ők ügyel -
nek a tan ter mek és kör nyé ké nek tisz ta sá gá ra, az ener -
gia ta ka ré kos ság ra. Fel ső ta go za ton ezt az ügye le tes
gye re kek vég zik.

A no vem be ri KI MIT TUD ?-on min den osz tály ké szí tett
gyü mölcs ko sa rat, amit a ve tél ke dő alatt el fo gyasz tot tak a
gye re kek. Az idén ok le vél lel ju tal maz tuk a leg szebb mun -
ká kat. Így az aláb bi ered mé nyek szü let tek:

He lye zés Fel ső ta go zat Al só ta go zat

1. 6.b 2.a

2. 5.b 3.a

3. 6.a 2.b

Ka rá csony ra a te le pe si öre gek ott ho ná nak aján dé kot ké -
szí tett az 5.b osz tály.

Ja nu ár ban 3 pá lyá za tot hírdetett az Or szá gos Vö rös ke -
reszt.

1. Anyák na pi ké pes lap pá lyá zat
Az ed dig for gal ma zott ké pes lap ok fel fris sí té se a cél. Is ko -
lánk ból 133 db pá lya mű ké szült, ami ből Poós Istvánné, a
Szü lői Mun ka kö zös ség el nö ke se gít sé gé vel vá lasz tot tuk
ki azo kat ,amit to vább küld tünk az or szá gos meg mé ret te -
tés re.
2. A Vö rös ke reszt és az űrhalyózás c. pá lyá zat
Az zal a cél lal hírdette meg a Ma gyar Vö rös ke reszt Or szá -
gos Tit kár sá ga, hogy a leg jobb 3 raj zott Charles Simonyi
űr ha jós ma gá val vi gye a vi lág űr be 2007. már ci u sá ban,
majd vissza tér ve ün ne pé lyes ke re tek kö zött vissza ad ja
alá ír va a ké szí tő nek. Er re a pá lyá zat ra 6-12 év kö zöt ti
gye re kek je lent kez het tek.
3. Or szá gos el ső se gély-is me re ti ver seny
A ver seny el ső há rom for du ló ja az Interneten ke resz tül
zaj lik bi o ló gi ai, el ső se gély-nyúj tá si, élet ta ni, egész sé ges
élet mód dal kap cso la tos is me re tek re ala poz va A meg ol -
dás ban 3 fős csa pa tok ve het nek részt. A fel ada to kat meg -
ha tá ro zott idő pont ra kell vissza kül de ni az Interneten
ke resz tül. A dön tő re Bu da pes ten ke rül sor. Er re a leg job -
ban sze rep lő ta nu lók kap nak meg hí vást. A ver se nyen két
csa pat tal re giszt rál tat tuk ma gun kat.

-Tukarcs Istvánné-
-tanárelnök-

Az Ifjúsági Vöröskereszt munkájáról

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la is ko lai ala -
pít vá nyá nak te vé keny sé gé ről

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la di ák ja it se -
gí tő Szü lők, Ne ve lők Együtt Fegy ver nek Tanulóifjúságá-
ért is ko lai ala pít vány a szü lők és pe da gó gu sok össze fo -
gá sá val jött lét re, 8 éve mű kö dik. 

Szer ve ző- és vég re haj tó te en dő it 7 tag ból ál ló Ku ra tó ri um
lát ja el. Tag ja it a szü lők és a ne ve lő tes tü let de le gál ták,
meg bí za tá suk 5 év re szól. 

A Ku ra tó ri um el nö ke dr. Tóth Sa rol ta, kör ze ti or vos, 4 éve
irá nyít ja a ve ze tés sel kap cso la tos te vé keny sé ge ket. 

Az ala pít vány be vé te li for rá sai: 

1. az éven te szer ve zett „jó té kony sá gi bál” be vé te lei 

2. a tá mo ga tók ál tal ado má nyo zott anya gi- és egyéb for -
rá sok összes sé ge

3. az ala pít vá nyi szám lá ra utalt sze mé lyi jö ve de lem adók
1%-ából be fo lyó összeg.

Az el múlt évek ben - az ala pít vá nyi cé lok nak meg fe le lő en,
terv sze rű rend sze res ség gel tá mo gat tuk is ko lánk ta nu ló it:

- meg te rem tet tük és éven te oda ítél jük a pénz dí jas „Or czy
An na dí jat”, mely 20000 Ft-tal jár. Éven te 1 fő nye ri el.

- Az „Aki re büsz kék va gyunk díj” 5000 Ft-ot ér azok nak,
aki ket kö zös sé günk mél tó nak ta lál el nye ré sé re.

- Jó ta nu ló jó spor to ló ink éven te a nyol ca di ko sok kö zül ke -
rül nek ki.

Rend sze re sen tá mo gat juk ta nu ló ink kul tu rá lis - és sport -
te vé keny sé gét (el ső sor ban a cso por to két). Éven te ta go -
za ton ként 1-1 szín ház lá to ga tás vagy ki rán du lás uta zá si
költ sé ge i hez já ru lunk hoz zá. Az el múlt év ben is tá mo gat -
tuk, az al só sok tiszapüspöki tá bo rá ban fo lyó kör nye zet vé -
del mi prog ra mok meg va ló sí tá sát és a Sár ga Is ko la
ud va rá nak rend be té tel ét. Az el múlt évi bá li be vé te lünk
nagy ré szét a fü ve sí tést elő ké szí tő föld mun ká la tok vég -
zé sé re for dí tot tuk az al só sok kö rül mé nye i nek ja ví tá sa ér -
de ké ben. Az is ko la egy sé ges ud va ri be ren de zé se i nek
be szer zé sé hez 100.000 Ft-os se gít sé get nyúj tot tunk az
intézménynek.

A fel so rol ta kon túl ren dez vé nyek meg va ló sí tá sát is tá mo -
gat juk ki sebb-na gyobb össze gek kel: ezek kö zül né hány:

- Ta va szi ren dez vény so ro zat - (SZMK-val együtt);

- Gyer mek nap - (SZMK-val együtt);

- Gu lyás fesz ti vál - (Ön kor mány zat tal együtt).

Be szer zé sek re, így:

- Tán cos ru hák vá sár lá sá ra – Mű ve lő dé si ház zal kö zös;

- Ta nu lók egyé ni ju tal ma zá sá ra;

- Uta zá si költ sé gek re, egyé ni és cso por tos ver se nye ken
va ló rész vé tel re, is vol tak ki adá sa ink.

Fen ti e ken túl se gít sé get adunk is ko lánk ta nu lói kö zös sé -
ge i nek el kép ze lé se ik meg va ló sí tá sá hoz - ha azok meg fe -
lel nek az ala pí tó ok irat ban meg fo gal ma zott cé lok nak.

A tá mo ga tás fel tét egy, a ku ra tó ri um nak cím zett és írás -
ban meg fo gal ma zott pá lyá zat be adá sa. (Bár me lyik ku ra -
tó ri u mi tag nak oda ad ha tó.) Eb ben meg kell je löl ni az
igé nyelt össze get és le ír ni azt, hogy mi re ké ri a pá lyá zó
(terv, meg va ló sí tás mód ja) a pénzt.

A pá lyá za to kat a hét ta gú ku ra tó ri um bí rál ja el. Ah hoz,
hogy több pá lyá za tot tá mo gat has sunk, szük ség van a
szü lői, a kör nye zet er köl csi-anya gi se gít sé gé re, mely nek
mód jai:

- az Ala pít vány szám la szá má ra utal hat kész pénzt;

- az Ala pít vány adó szá má ra fel ajánl hat ja sze mé lyi jö ve -
de lem adó já nak 1%-át;

- fel aján lást te het az éven te meg ren de zett jó té kony sá gi
bál ra, il let ve meg je len het ott.

A ku ra tó ri um tag ja i nak ne vé ben kö szö nöm azt a tá mo ga -
tást, me lyet ta nu ló ink ezidáig az Ala pít vá nyon ke resz tül
él vez het tek.

Ké rem Önö ket, to vább ra se fe led kez ze nek meg a ta nu ló -
in kat-gyer me ke in ket se gí tő te vé keny ség ről, él je nek a fen -
ti le he tő sé gek bár me lyi ké vel.

-Lipcsei Anna Mária-
-kuratóeriumi tag-

Alapítvány tevékenységéről
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Ku ra tó ri u munk ja nu ár 27-én 12. jó té kony sá gi bál ját szer -
vez te, a Hu nya di úti ven dég lő ben. Az est mű sor ral kez dő -
dött, me lyen 3 has tán cos hölgy szó ra koz tat ta a je len lé vő, 
il let ve gyü le ke ző ven dé ge ket. Ez után kö vet ke zett a va -
cso ra, me lyért kö szö net il le ti a szak is ko lás ven dég lá tós
ta nu ló in kat és az őket irá nyí tó ne ve lő ket. A fi nom fa la tok
el ké szí té se, íz lé ses tá la lá sa és a fel szol gá lás ha gyo má -
nyo san jól sikerült.

Ze né ről, a ven dé gek szó ra koz ta tá sá ról az el múlt évi bál -
ról már is mert éne kes-ze nész gon dos ko dott. A kö zön ség
meg elé ge dé sé re szin te meg sza kí tás nél kül bil len tyű zött,
haj na lig „ro pat ta” a tán cot. A tá mo ga tók ál tal ko ráb ban fel -
aján lott nye re mény tár gyak mind egyi ke gaz dá ra lelt az éj
fo lya mán; nem kis de rült sé get kel tett, ami kor né há nyan
„sa ját” ado má nyu kat nyer ték vissza.

A ku ra tó ri um je len lé vő tag jai és a szü lők kép vi se lői kel le -
mes, jó han gu lat ban zaj ló, je len tős be vé telt nyúj tó ren -
dez vényt zár tak va sár nap haj nal ban.

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la „Szü lők,
Ne ve lők Együtt Fegy ver nek Ta nu ló if jú sá gá ért” Ala pít -
vány ku ra tó ri u mi tag ja i nak ne vé ben kö szö nöm a bál elő -
ké szí té sé ben, ren de zé sé ben köz re mű kö dők ak tív
se gít sé gét, va la mint szpon zo ra ink: cé gek, KFT-k, BT-k;
hi va ta los- és ma gán sze mé lyek se gí tő tá mo ga tá sát: kö -
szö net mind azok nak, akik ado má nyuk kal, nyers anyag -
gal, kész pénz zel, fi zi kai-  vagy szer ve ző mun ká juk kal,
il let ve sze mé lyes je len lét ük kel elő se gí tet ték bá li prog ra -
munk si ke res lebonyolítását.

Az est be vé tel ét a ku ra tó ri um az Ala pít vány Ala pí tó Ok ira -
tá ban meg ha tá ro zott cél ra köl ti: is ko lánk ta nu ló i nak tá mo -
ga tá sá ra for dít ja vissza.

Azok, akik nem tud tak a bá lon részt ven ni, de a to váb bi ak -
ban tá mo gat ni kí ván ják az Ala pít vány te vé keny sé gét,
meg te he tik: kér jük, adó juk 1%-át szí ves ked je nek a kö vet -
ke ző adó szám ra utal ni: 188-303-52-1-16.

-Lip csei An na Má ria-
-kuratóriumi tag-

Szü lők, ne ve lők bál ja

A tö rök szent mik ló si Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár 2006.
de cem ber 11-ére me se mon dó ver senyt hir de tett - ma gyar 
nép me sék vá lo ga tá sa i ból.

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lát Vízkeleti
Lász ló 3.b osz tá lyos ta nu lónk kép vi sel te, el ső he lye zést
ért el. Ma ga biz tos ki ál lá sá val, meg nye rő hu mo rá val, bá tor 

elő adó-kész sé gé vel le nyű göz te nem csak a kö zön sé get,
ha nem a zsű rit is.

Ér té kes aján dé kok kal (köny vek, édes ség, egyéb tár -
gyak), bol do gan tér tünk ha za. Az óta öröm má mo rá ból föl -
ocsúd va ké szül a kö vet ke ző (feb ru á ri) me gyei ver seny re.
Büsz kék va gyunk a mű vész-pa lán tá ra, kí vá nunk to váb bi
si ke re ket!

-Bercsényiné Var ga Erzsébet-

„Me sé sen” bú csúz tunk a ta va lyi év től

Hosszú évek óta sok gon dot je len tett a Köz pon ti óvo da
épü le té nek kar ban tar tá sa, a ré gi fa lak om la do zá sa, re pe -
de zé se, új ra és új ra fel buk ka nó hi bák ta kar ga tá sa, el há rí -
tá sa.

Az utób bi évek esős idő já rá sa, a köz sé günk ben meg je le -
nő bel víz azon ban vissza for dít ha tat lan ná tet ték a prob lé -
má kat. Nyár vé gén el kez dő dött az épü let fel újí tá sa, mely
nem kis szer ve zé si fel adat elé ál lí tott ben nün ket.

A kis cso por tun kat az Annaházi óvo da, a kö zép ső és
nagy cso por tun kat az Új te le pi óvo da fo gad ta be.

A szük ség ből ki ala kí tott he lyi sé gek ben igye kez tünk úgy
be ren dez ked ni, hogy az alap ve tő fel té te le ket meg te remt -
sük a gye re kek szá má ra, és biz to sí ta ni tud juk a ne ve lő -
mun ká hoz szük sé ges te vé keny sé ge ket.

Az új évet meg újult cso port szo bák ban kezd het tük, me -
lyek új pad ló za tot kap tak. Fel újí tás ra ke rült óvo dánk
szenny víz rend sze re, víz ve ze ték há ló za ta, új bur ko lást
kap tak a für dő szo bák és sor ke rült min den he lyi ség fes té -
sé re is.

Az épü let hát só fa lát tel jes hosszá ban új ra épí tet ték, új
ab la kok kal, be já ra ti aj tók kal.

A fa la kat kör be szel lő ző va ko lat tal lát ták el. 

Új te rasz és jár da ké szült.

Az épü le tet ja nu ár ban tel je sen bir tok ba vet ték a gye re kek, 
az ud va runk vi szont tönk re ment, ki pusz tult a fü ves te rü let, 
fák, nö vé nyek, já té ka ink, me den cénk mind ja ví tás ra, pót -
lás ra szo rul nak.

A jó té kony sá gi ren dez vé nyünk összes be vé tel ét az öl tö -
zők, mos dók bú tor za tá ra, tel jes át ala kí tá sá ra, a cso port -
szo bák de ko rá lá sá ra for dít juk.

Ez úton kö szön jük a szü lők tü rel mét, mert a meg vál to zott
kö rül mé nyek kö zött, fél
éven át is part ne rek vol tak
a ne ve lő mun ká ban.

Kö szö net azok nak az anyu -
kák nak, apu kák nak, akik a
ta ka rí tás ban, be ren dez ke -
dés ben, köl töz kö dés ben
mun ká juk kal, jár mű vük kel
se gít sé get nyúj tot tak, hogy
mi e lőbb a ré gi, meg szo kott
kör nye zet ben, a meg fe le lő
fel té te lek kö zött tölt hes sék
a gye re kek min den nap ja i -
kat.

-Ba logh Mihályné-
-tagóvoda ve ze tő-

A Köz pon ti óvo da fel újí tá sa
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Öröm mel ün ne pel tük együtt a Ka rá csonyt de cem ber
24-én a Re for má tus Temp lom ban. A pa do kat meg töl töt te
a gyü le ke zet. A já szol hoz oda se reg let tek az „er dő vad -
jai”, „az ég ma da rai” és a „vi rá gok” kis hit ta nos gye re kek
ké pé ben. A szü lők és nagy szü lők öröm mel gyö nyör köd -
tek az óvo dá sok és is ko lá sok ka rá cso nyi mű so rá ban. A
gye re kek jel me zét Lé vai Csa ba ké szí tet te el na gyon szé -
pen. Az ün ne pi is ten tisz te let ről igé nyes vi deó össze ál lí -
tást ké szí tett Herman Jó zsef.

Il les se kö szö net mind azo kat, akik bár mi lyen se gít sé get
nyúj tot tak az is ten tisz te let meg szer ve zé sé ben, vagy ado -
má nya ik kal tá mo gat ták ezt a szép és lélekemelő
alkalmat.

-Lomentné Szopkó Tün de-
-református lelkész-

Szép Ka rá cso nyunk volt
A Ka rá cso nyi Bib li ai Il -
luszt rá ci ós Rajz pá lyá zat
díj ki osz tó ün nep sé gét ja -
nu ár 21.-én tar tot tuk a Re -
for má tus Temp lom ban.
Az ün ne pi is ten tisz te le tet
a Ma gyar Kul tú ra Nap ja
al kal má ból ren dez tük
meg.

Je len vol tak az ese mény
tá mo ga tói és a pá lyá zó
gye re kek csa lád tag ja ik kal 
együtt. A ver seny re 51 pá -
lyá zat ér ke zett.

Óvo dás ka te gó ri á ban a
zsű ri a leg jobb nak Dobler
Bi an ka mun ká it ítél te. Kü -
lön dí jat kap tak: Hornyák

Lu ca, Tóth Vik tó ria, Kő hal mi Edit, Ber ta Fruszina, Vágán
Ni ko lett, Gerőcs Ani ta, va la mint a szapárfalui óvo da 8 if jú
al ko tó ja cso por tos mun ká ju kért.

Is ko lás ka te gó ri á ban a zsű ri a leg jobb nak ítél te: Joó Bog -
lár ka és Tiba Dorina mun ká it. Kü lön dí jat kap tak: Köpösdi
Jú lia, Gerőcs Eni kő, Vona Or so lya, Bontovics Pé ter,
Szűcs Esz ter és Ko vács Zol tán.

Kü lön kö szö net il le ti a szü lők és a fel ké szí tő pe da gó gu -
sok mun ká ját.

-Lomentné Szopkó Tün de-
-református lel kész-

Eredményt hirdettünk

Szép nap sü té ses va sár -
nap dél után ke res tem fel
Kor pás Pálné Ka ti né nit
ott ho ná ban, a Liszt Fe renc 
ut ca 5. szám alatt. Sze re -
tet tel fo ga dott, és rög tön
be szél ni kez dett ar ról,
hogy a Cson ka-tor nyi te -
me tő ben egy is me ret len
ka to na van el te met ve, aki -
nek a sír já hoz ő gyak ran
ki jár, gon doz za azt, mi vel
ha el lá to gat oda, úgy ér zi,
hogy a test vér éhez megy,
aki 25 éve sen halt meg va -
la me lyik fo goly tá bor ban
még a II. vi lág há bo rú ide -
jén. Ka ti né ni el me sél te,
hogy mi u tán édes ap ja

1943-ban be teg ség ben meg halt, a leg idő sebb gyer mek,
Ko vács Ist ván lett a csa lád fenn tar tó, édes any ja és négy
kis test vé re vé del me ző je. En nek el le né re 1944-ben el vit -
ték őt a front ra, ahon nan már nem tért vissza sze ret te i hez. 
„Az zal a gon do lat tal men tem a sír hoz – me sé li Ka ti né ni a
tör té ne tet –, hogy ta lán az én test vé rem is itt fek szik.” Ar -
ról, hogy ki is az az is me ret len ka to na, és hogy ke rült köz -
sé günk be, saj nos ke ve set tu dunk. A hely tör té ne ti
mú ze um ban sem ta lál ha tó semmiféle feljegyzés a katona
személyét illetően. Így csupán az emlékekre és néhány
kedves idős fegyverneki néni elbeszélésére
hagyatkozhatunk.

Nagy Pálné Man ci né ni ar ra em lék szik, hogy 13 éves kis -
lány ként nagy ér dek lő dés sel hall gat ta, ami kor édes ap ja,
Ta kács Ist ván egyik nap ha za tér ve azt mond ta: „El te met -
tük a ka to nát a Cson ka-to rony mel lé.” A ha lott ka to nát –

aki nek tes tét egy ak na tép te szét – a Mányai dű lőn ta lál ták 
meg, s mi u tán be te ker ték a ná la lé vő szür ke pok róc ba,
ko csi ra tet ték, be hoz ták a fa lu ba, és el te met ték a Cson -
ka-to rony mel lé. Ta kács bá csi ék a nya kán lé vő ún.
dögcédula alapján tudták azonosítani, hogy a katona
magyar.

A sír hoz For gács Ja ni bá csi ké szí tett fa ke resz tet, Ba logh
La jos bá csi pe dig egy réz táb lát: „Itt nyug szik egy is me ret -
len ma gyar ka to na” felirattal.

Ká dár Antalné egész éle té ben gon doz ta, ápol ta a sírt, s
mi u tán ő meg halt Ka ti né ni és Man ci né ni gon dos ko dott
ar ról, hogy a hant min dig szép le gyen. Éle tük tör té ne te a
ma gya rá zat ar ra, hogy mit je lent szá muk ra az is me ret len
ka to na sír hant ja, mi ért ápol ták azt egész éle tü kön ke resz -
tül, és mi ért olyan fontos, hogy emlékét ne felejtsük el.

Ők már idő sek és fá rad tak, nyug ta la nít ja őket, hogy ki fog -
ja az em lé ket őriz ni, to vább ad ni az utókornak. 

-Dr. Kiss Györgyné-

Emlék

Ez úton tá jé koz ta tom a Ked ves 
Fegyvernekieket, hogy 2007.
01. 01-jével be fe jez tem ren de -
lé se met a köz pon ti ren de lő -
ben. Kö szö nöm az irán tam -
im már 40 éve - ta nú sí tott bi -
zal mat és sze re te tet. Ma gán -
ren de lé se met la ká so mon foly- 
ta tom, és a hoz zám fordulókat
továbbra is szeretettel várom.

-Dr. Kiss György-

Köszönet
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A Kép vi se lő tes tü let ülé se i ről ké szült be szá mo ló ban és a
meg je lent hir de té sek ben a Fegyverneki Hír mon dó ol va sói 
is ér te sül het tek ró la, nyudíjba ment Dr.Kiss György és fe -
le sé ge, Balla Ju dit.

2007. áp ri lis 1-től Dr. Papp Lász ló Ló ránt lát ja el a kör zet -
ben a fog or vo si fel ada to kat. 

Azt ter vez tem, hogy a nyug díj ba vo nu lás okán Ci ce ró nak
Az Öreg ség ről, A Ba rát ság ról szó ló írá sá ból idé zek ar ról,
hogy mi lyen sok fé le örö me van az em ber nek idős ko rá -
ban. Mennyi vel több min dent
ért meg a vi lág ból az öreg kor
bölcs szem üve gén ke resz tül. 
Hi szen „a nagy dol go kat nem 
az erő, a gyor sa ság vagy a
tes ti ügyes ség dön ti el, ha -
nem a meg fon tolt ság, a te -
kin tély és az íté lő ké pes ség:
már pe dig ezek az öreg ség -
gel még gya ra pod nak, nem -
hogy csök ken né nek”.

Csak hogy az őszü lő tin csek
el le né re ők még nem „öre -
gek”. Ju dit job ban csa var ja a
csi go lyá it a jó ga gya kor la tok
köz ben, mint a 20 éve sek, a
fér je sem mu tat ja az öreg kor
fá radt sá gát. En nek el le né re
sokmindent tud nak fel mu tat ni az el múlt év ti ze dek mun ká -
já nak ered mé nye kép pen. 

Dr. Kiss György in dí tot ta el Fegyverneken az is ko la fo gá -
sza tot, mely nek hí re köz sé günk ha tá rán túl ra el ju tott. Úgy
tet te ezt, hogy ab ban az idő ben csak egy fo gá sza ti kör zet
volt a fa lu ban.

Mun kás sá gát a ma gas szín vo na lú szak mai mun ka jel le -
mez te. En nek ér de ké ben fog szak or vo si, lé zer gyógy ásza -
ti, lé zer te rá pi ai, száj se bé sze ti, su gár vé del mi minősíté-
seket szer zett.

Fel vi lá go sí tó mun kát is vég zett a pre ven ció ér de ké ben. A
he lyi vö rös ke reszt meg szer ve zé se és irá nyí tá sa az ő ne -
vé hez fű ző dik, ahol húsz éven át tár sa dal mi meg bí za tá sú
el nök ként te vé keny ke dett.

Mind ket ten ki vet ték ré szü ket köz sé günk kul tu rá lis éle té -
ből is. Szer ve ző mun ká juk
ered mé nye kép pen a vá sár -
he lyi fes tők, he lyi ama tőr ki -
ál lí tá sát is meg te kint het tük. A 
he lyi iro dal mi élet is so kat kö -
szön het ne kik.

A köz ség Dr. Kiss György nek 
„Fegy ver nek Köz szol gá la tá -
ért”, fe le sé gé nek „Fegy ver -
nek Tu do má nyos és Kultu-
rális Mun ká já ért” ki tün te tés -
sel kö szön te meg ezt.

Az Or vo si Ren de lő ben töl tött
évek után újabb fel ada tok,
örö mök vár nak rá juk, hi szen
há rom gyer me kük, uno ká juk
most is sok fé le él ménnyel

tart ja fi a ta lon őket.

A te le pü lés la kói ne vé ben kö szö nöm a mun ká ju kat és kí -
vá nok sok-sok, egész ség ben, örö met oko zó te vé keny -
ség gel el töl tött nyug dí jas évet!

-Tű he gyi Ju li an na-

Nyug díj ba ment Dr. Kiss György és
fe le sé ge Ju dit asszony

  Megint egy év vel öre geb bek let tünk, és mint ilyen kor, az
em ber, ál ta lá ban, szám ve tést tesz az el múlt év ről. Mi sem 
tet tünk más ként, össze ül tünk né gyen és ér té kel tük a ta -
va lyi kon cert je in ket, fel lé pé se in ket. Öröm mel tu da tom az
ol va sók kal, ra jon gók kal, hogy szin te csak jó dol gok tör -
tén tek ve lünk az egész év ben.
Negy ven ki lenc elő adá sunk
volt az or szág kü lön bö ző pont -
ja in, fesz ti vá lo kon, gó lya tá bo -
ro kon, mo to ros találkozókon
stb. vet tünk részt. A csúcs a
kis új szál lá si Mo to ros-ta lál ko -
zó, ahol a nul la dik na pon min.
ezer öt száz em ber akar ta,
hogy még haj nal fél ket tő óra -
kor se le gyen vé ge, pe dig es te
ki lenc kö rül kezd tünk ját sza ni
egy ka mi on pla tón. Ut ca bál
han gu la ta volt az egész nek,
na gyon jól érez tük ma gun kat.

  Min den év ben iga zi sztá rok -
kal, mű vé szek kel is szín pad ra ke rü lünk, vagy előzenekar, 
vagy a vé gén mi zár juk a bu lit. Sze ret nék egy-két ne vet,
ze ne kart meg em lí te ni a sok kö zül: Pa ta ki At ti la (Ed da),
Blu es Company, Zanzibar, AB/CD, Kárpátia, P- Mo bil,
Road, Akela stb.

  A ko ro nát, vagy az i be tű re a pon tot vi szont még is csak
az el ső fegy ver nek Rock fesz ti vál rak ta fel, amit Ko vács
Sza bi (Zu ha tag, Krí zis) agyá ból pat tant ki. Sze ret nénk eb -

ből a meg moz du lás ból ha gyo mányt te rem te ni és min den
év de cem ber má so dik he té ben a Mű ve lő dé si Ház ban fő -
leg a he lyi együt te sek fel lé pé sé vel szín vo na las elő adást
ad ni a rock ze nét sze re tők nek, ér dek lő dők nek. Itt sze ret -
ném meg kö szön ni a rész vé telt a fi a tal Sway ze ne kar nak,

a ven dég Krí zis ze ne kar nak,
és a Zu ha tag ze ne kar nak, akik 
azt hi szem min den ki nek ma ra -
dan dó él ményt nyúj tot tak ezen 
az es tén is. A bu lit mi, az az a
Dogs zár ta, azt hi szem nagy
bu lit lát ha tott aki ott tisz te le tét
tet te, ne kik is kö szö nöm és
üze nem, „Lesz még Bu dán
Ku tya vá sár”. Úgy tű nik a mos -
ta ni év ben sem fo gunk unat -
koz ni, mi vel még csak ja nu ár
van és már 28 kon cert elő re le
van fi xál va. Az év el ső há rom
hó nap ja pi he nés sel te lik, per -
sze ez passzív pihi, mi vel a he -
ti ket tő-há rom pró ba így is meg 

van. Ta nu lunk új da lo kat is és most egy tit kot is meg osz -
tok az ol va sók kal, el kezd tük a sa ját da lok írá sát, ami re -
mél he tő leg nyár ele jén meg je le nik CD for má ban,
leg ke ve sebb tíz-ti zen két új dal.

Ze ne ka rom ne vé ben sze ret ném meg kö szön ni a Mű ve lő -
dé si Ház tá mo ga tá sát, se gít sé gét. Akik sze re tik a jó ze né -
ket, azok lá to gas sonak el kon cert je ink re.

-Nagy Já nos-

Dogs, mint fegyverneki ze ne kar
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Szol no kon, az au tó busz-ál lo más új ra é pí té se mi att, az
uta sok más hol tud nak le- és fel száll ni az au tó busz ok ra,
előreláthatóan 15 hó na pig.
Azok a bu szok, ame lyek ed dig az Ady End re úti au tó -
busz-ál lo más 4. sz. ko csi ál lá sá ról in dul tak, ez után az Is -
pán kör út Várkonyi tér fel öli vé gén ki ala kí tott ide ig le nes
au tó busz-ál lo más  6. szá mú ko csi ál lásánál kez dik meg
út ju kat. A Szapárfalu te le pü lés ré szen át ha la dó
kenderesi, kis új szál lá si bu szok az 1. ko csi ál lás ról in dul -
nak. Azok, akik vo nat tal ér kez nek, vagy más ok ból a Vas -

út ál lo más tól in dul nak Fegyvernekre, a Ju bi le um té ren
(Vas út ál lo más előt ti te rü let) a 12-es ko csi ál lást ke res -
sék.
A bér le te sek nek bi zo nyos he lyi bu szok ra in gye nes sé get
biz to sít a Vo lán. Ezek ről ér dek lőd je nek a bér let vál tás he -
lyén.
Az au tó busz ok in du lás és ér ke zé si idő pont jai nem vál toz -
tak. 
Jó uta zást kí vá nok!

-Tű he gyi Ju li an na-

Máshol áll meg a busz Szolnokon
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Elő ször a 2007. évi en ge dé lyek árá ról sze ret nék tá jé koz ta tást ad ni. A Fegyverneki Víz mű ál tal for gal ma zott ( a
fegyverneki 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös holt ágak ra szó ló ) en ge dé lye ket az aláb bi ak sze rint le het ki vál ta ni:

Ál la mi jegy
Szö vet sé gi

be tét lap
Tag díj Fo gá si nap ló Te rü le ti jegy Össze sen

Felnőt éves 1 000 Ft 1 500 Ft 2 000 Ft 45 Ft 10 000 Ft 14 545 Ft

Női 1 000 Ft 1 100 Ft 2 000 Ft 45 Ft 10 000 Ft 14 145 Ft

68 év fe let ti - 700 Ft 2 000 Ft 45 Ft 10 000 Ft 12 745 Ft

If jú sá gi 1 000 Ft 900 Ft 1 200 Ft 45 Ft 5 000 Ft 8 145 Ft

Gye rek - - 500Ft 45 Ft 1 200 Ft 1 745 Ft

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

Komp lett hor gász iga zol vány ára: 260 Ft, az iga zol vány to -
kért 160 Ft-ot kell fi zet ni.

Amennyi ben va la ki nem akar éves te rü le ti je gyet vál ta ni
és ren del ke zik ez év re ér vé nyes ál la mi jeggyel, vált hat
na pi je gyet is a holt ágak ra az aláb bi ak sze rint: 
• Fel nőtt na pi jegy       : 2 000 Ft
• If jú sá gi na pi jegy      : 1 300 Ft
• Gyer mek na pi jegy   :    500 Ft  

Ez a na pi jegy reg gel 6 órá tól más nap reg gel 6 órá ig szól.

A Hor gász Szö vet ség ál tal for gal ma zott en ge dé lyek áru -
sí tá sát is vé gez zük. Az össz te rü le ti és holt ág-csa tor na
jegy mel lett le het vál ta ni a Ti sza-tó ra, va la mint a Gói-tóra
és a Kis kö rei duz zasz tó alá is be tét la pot. Ezek re a te rü le -
tek re na pi je gyet is le het kap ni.

A hor gász en ge dé lyek áru sí tá sá nak a he lye a Hor gász iro -
da (Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 95.) Ide je: szer da és
pén tek 1700 - 1800. Aki eb ben az idő ben nem tud ja meg ol -
da ni, szük ség ese tén a Vö rös mar ty út 22-ben is ki vált hat -
ja.

A nyit va tar tá si idő alatt vizs gáz ta tás is fo lyik hor gász is me -
re tek ből azok nak az if jú sá gi és fel nőtt hor gász ni szán dé -
ko zók nak, akik még so ha nem ren del kez tek
hor gász en ge déllyel.

És most né hány szó ban a 2006. évi fo gás ról. A fo gá si
nap ló kat és fo gá si táb lá za to kat ja nu ár 10-ig gyűj töt tük,
majd össze sí tés után el küld tük a Fegyverneki Víz mű nek
és a Hor gász Szö vet ség nek. Az el múlt év ben így ala kult
az egye sü le tünk tag ja i nak hal fo gá sa:

össze sen 1 100 kg pon tyot, 488 kg csu kát, 78 kg sül lőt,
351 kg amúrt, és 1 922 kg egyéb ha lat si ke rült ki fog ni. Az
egy le adott nap ló ra eső fo gás 18,5 kg. Ez 3,5 kg-mal több
az elő ző évi át lag nál. 

Fel hí vom min den hor gász tár sam fi gyel mét, hogy a
fegyverneki holt ágon ki fo gott pon tyot a fo gá si nap ló ba és
a fo gá si táb lá zat ba is be kell ír ni. A fo gá si nap ló ba a 28.
ol da lon kez dő dő 5. pont nál az egyéb vi zek hez.

Az el len őr zés so rán az el len őrök szi go rúb ban ve szik eze -
ket a dol go kat és a sze me tes he lyen va ló hor gá sza tot.
Ké rek min den kit, hogy tart sa be a hor gász ren det, amit
min den hor gász je gyen fel tün te tett a hasz no sí tó.

Kö szön jük mind azok nak, akik az elő ző év ben hor gász -
egye sü le tünk nek aján lot ták fel adó juk 1 %-át. Aki úgy
gon dol ja, hogy az idén is tá mo gat ja mun kán kat, szí ve sen
fo gad juk. Adó szá munk: 19430553- 1-16.

Min den ki nek jó fo gást kí vá nok a 2007. esz ten dő re! 

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-

Im már ha gyo mánnyá vált, hogy a té li pi he nő ide jén te rem -
ben ad nak ran de vút egy más nak a Jász-Nagykun Szol nok 

me gyei lab da rú gó csa pa tok. Nem tör tént
ez más kép pen idén sem. A te rem baj -

nok ság egyik esé lye sé nek nyílvá-
nították köz sé günk csa pa tát is. Nem
is meg le pő hi szen a gár da ed dig öt
al ka lom mal in dult a meg mé ret te té -
sen, s mind az öt ször dön tő ben sze -

re pelt, mitöbb négyszer a vég ső
győ zel met is meg sze rez te. 

Az idei egyik se lej te ző tor ná nak a tö rök szent mik ló si
Lábassy Já nos Sport csar nok adott ott hont. Ked ven ce ink
a "B" cso port ban kap tak he lyet. A Fegyi mel lett a há zi gaz -
da Törökszentmiklós, a Szajol és a Kis új szál lás pró bál ta
meg sze rez ni a továbbjutást je len tő el ső he lyet. Az  el ső
ta lál ko zót Törökszentmiklós el len ját szot ta a csa pat. Re -
mek já ték kal esé lyes hez mél tón ját szot tak Bohácsék és
si ma 3-0-ás győ zel met arat tak a jó erők ből ál ló ha za i ak
fe lett. A má so dik ta lál ko zót a me gyei II. osz tá lyú Szajollal
ját szot ták a fi úk, mely az elő ző nél még si mább győ zel met
ho zott. Itt 7-1-re pá hol ta el a Fegy ver nek ala cso nyabb
osz tá lyú el len fe lét. Mi vel az ered mé nyek jól ala kul tak a
cso port ban az utol só ta lál ko zón már a dön tet len is el fo -
gad ha tó ered mény lett vol na csa pa tunk nak, en nek el le -

né re az utol só össze csa pást is győ ze lem mel hoz ta a
Földesi le gény ség. Igaz a mér kő zés fo lya mán egy öt per -
ces hul lám völ gyet élt át a csa pat, ek kor 3-1-re ve ze tett a
Kis új szál lás, de já té ko sa ink nyu godt és gólratörő já té kuk -
nak kö szön he tő en meg for dí tot ták ezt a na gyon fon tos ta -
lál ko zót. 

A dön tő re ép pen a Hír mon dó nyom dá ba kül dé se kor ke rül
sor így er ről a kö vet ke ző szá munk ban írunk.

A te rem baj nok ság gal pár hu za mo san el kezd te fel ké szü lé -
sét a ta va szi rajt ra az egye sü let fel nőtt csa pa ta. A já té kos -
ál lo mány ban csak ki sebb vál to zás tör tént. Mun ka he lyi
el fog lalt ság mi att a Szol no ki Spar ta cus hoz iga zol Ke le -
men Ro land. Az ér ke zők kö zött fi a tal já té ko sok sze re pel -
nek. Fél éves kő tel ki ki té rőt kö ve tő en ha za iga zol Szász
Osz kár, Hor váth Kár oly és Nád ud va ri Im re pe dig Me ző -
túr ról ér ke zik a Fegyvernekbe. Előb bi Kar ca gon is sze re -
pelt. A há rom új em ber rel erő söd ni lát szik a gár da.

A csa pat el ső edző mér kő zés ét is le ját szot ta
Törökszentmiklóson, ahol 2-2-es dön tet lent ért el. Erősen
idényeleji for mát nyúj tott mind két csa pat a ta lál ko zón. 

Re mél jük az Ön kor mány zat az elő ző évek hez ha son ló an
idén is meg te rem ti az ak tív spor to lás anya gi fel tét ele it és
egész év ben fegyverneki gó lok nak és si ke rek nek
örülhetnek a hét ről-hét re ki lá to ga tó szur ko lók.

-Faragó Zsolt-

Döntőben a Fegyi
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Kunszentmártonban el ső al ka lom mal ke rült meg ren de -
zés re a Ka rá csony Ku pa el ne ve zé sű te rem lab da rú gó tor -
na. Az erő pró bán tíz csa pat vett részt, köz tük a
fegyverneki Krupatechnika. A fegyverneki gár da az erő -
seb bik cso port ba ka pott be so ro lást. Már a cso port mér kő -
zé sek al kal má val össze kel lett mér nie ere jét az NB III-as
Me ző túr ral. De lás suk szépen sorjában a találkozókat.

A cso port el ső mér kő zé sét egy ha zai gár dá val kezd ték
Náhóczkiék. A deb re ce ni fi a -
ta lok kal te le tűz delt és Mol nár 
Cs. (KESE) ál tal irá nyí tott ha -
za i a kat 1-0-ra si ke rült le -
győz ni, meg ad va ez zel a tor-
na alaphangját. Má so dik ta -
lál ko zó ju kat a sze ré nyebb
ké pes sé gű Tiszasas el len
ját szot ták, me lyet 4-1 arány -
ban si mán nyer tek. Ezt kö -
vet te a Me ző túr el le ni ran-
gadó, mely ne vé hez mél tó
össze csa pást ho zott, vé gül
1-1-es dön tet len szü le tett. Az 
ered mé nyek vé gül ked ve ző -
en ala kul tak szá muk ra s az
utol só cso port mér kő zé sen
már ele gen dő volt a dön tet -
len is a cso port győ ze lem hez. Igaz Cserkeszőlő is elé ge -
dett le he tett a dön tet len nel, hi szen ők így má so dik ként
to vább lép het tek. A Cserkeszőlő csa pa tá ban is több ma -
ga sabb osz tá lyú já té kos ka pott sze re pet. (Sió fok ról és

Bu da ka lász ról). A ke reszt be ját szás kor a ha zai ked venc
Kunszentmárton csa pa ta el len kel lett ki vív ni a dön tő ben
va ló sze rep lés jo gát. Nos ez a várt nál si máb ban össze jött
ugyan is a Krupatechnika 3-0-val fek tet te két vállra a
KUTE-t. A dön tő ben a Tiszakécske volt az el len fél. A fi úk
ott foly tat ták ahol az elő dön tő ben ab ba hagy ták és bár az
ered mény nem tük rö zi, de si ma győ zel met arat tak (2-1).
Ez zel meg nyer ték a tor nát. A díj egy ku pa va la mint 70

ezer fo rint. A har ma dik he -
lyért le ját szott ta lál ko zón a
Cserkeszőlő 4-0 arány ban
múl ta felül a ha za i a kat. A tor -
na ér de kes sé ge, hogy a má -
sik ötös ből nem ju tott to vább
sőt mind össze 3 gólt szer zett 
a Mart fű gár dá ja, va la mint a
Me ző túr vert se re ge már a
cso port utol só mér kő zé sét
sem ját szot ta le, s sér tő döt -
ten tá voz tak a csar nok ból.
(Ilye nek a pro fik.)

A KTC kö vet ke ző ál lo má sa
Kar ca gon volt még de cem -
ber vé gén. Itt saj nos nem si -
ke rült jól sze re pel nie a
gár dá nak, ugyan is már cso -

port mér kő zé sek után bú csú ra kény sze rül tek. Hi á ba erő -
sí tett a csa pat az NB I-es Vá mo si val és az NB II-es
Szalaival.

Az új esz ten dő újabb si kert ho zott a kis pá lyás csa pat nak.
Abonyban sze re pel tek nyagyszerűen Fa ra gó Attiláék. 
A cso port mér kő zé sek után má so dik ként igaz, de to -
vább lép het tek a fegyvernekiek. Az egye nes ki esé ses
rend szer ben két szer is bün te tők kel ju tot tak to vább a
leg jobb négy kö zé. Saj nos a vé gé re már nem csak az
erő de a já té ko sok is el fogy tak saj ná la tos sé rü lé sek
mi att. Ez zel együtt si ker ként szá mol ha tó el a meg -
szer zett 4. hely. 

A kö vet ke ző ál lo más az I. Ti sza fü red ku pa volt ahon -
nan el ső ként si ke rült to vább jut ni a cso port mér kő zé -
sek után, de saj nos ezt kö ve tő en az egyeneskieséses
rend szer ben rög tön az ele jén el vér zett a csa pat.

Összes sé gé ben egy jó te rem sze zont zárt a
Krupatechnika kis pá lyás csa pa ta.

-Faragó Zsolt-

Teremlabdarúgás

HORVÁTH BÉLA szak ok ta tó 
fo lya ma to san szer vez sze mély gép ko csi ra,

mo tor ra ve ze tői tan fo lya mot FEGYVERNEKEN.
Leg kö ze lebb in dul: 2007. már ci us 3-án,

de. 1000 -kor, az Or czy A. Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko lá ban (volt tűz ol tó-szer tár).

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

TÖBBSZÖRI RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

JELENTKEZHET:
HORVÁTH BÉLA 

06-30-273-3507

06-30-607-2652

FEGYVERNEK,
HÁRSFA ÚT 17.
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Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak, akik 
özv. Sző ke Istvánné 
te me té sén meg je len tek, 

sír ját ko szo rúk kal, vi rá gok kal bo rí tot ták és
gyá szunk ban ve lünk együtt érez tek.

„Küz döt tél, de már nem le het,
a csend ölel át és a sze re tet.

Csak az hal meg, akit el fe lej te nek.
Örök ké él, akit na gyon sze ret tek.”

A Gyá szo ló Csa lád

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

Jó nás Já nos
te me té sén részt vet tek,

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

Külön kö szön jük  
Dr. Tóth Sa rol ta oda adó mun ká ját.

A Gyá szo ló Csa lád

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

Bor dás Jó zsef
te me té sén részt vet tek,

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

A Gyá szo ló Csa lád

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik sze re tett ha lot tunk
özv. Gődér Jánosné
te me té sén részt vet tek,

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

gyá szunk ban osz toz tak.
Külön kö szön jük  

Dr. Tóth Sa rol ta oda adó mun ká ját.
A Gyá szo ló Csa lád

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik 
Bu dai Jánosné
szül.: Far kas Irén

te me té sén meg je len tek és
együtt érez tek a csa lád fáj dal má val.

A Gyá szo ló Csa lád

A Nap
Cso dás arany ló nap,
Büsz ke égi tá nyér!
Su ga rad nyalába

Mi lyen ta nyá ra lelt?

Magasból lük te tő
Bár so nyos reg ge len
Arany sár ga fénnyel
Ki ket ru há zol fel?

Mo so lyod és szived
Csen des éb re dé sét,

Lük te tő szo nett jét
Ki nek da lo lod el?

Sze líd ka csin tá sú
Csá bí tó sze med del
Szár nya ló lel ked del
Kit ölelsz, s igé zel?

Hall juk ka ca gá sod
Menny ből föld re ér vén

Sze lí den csó ko ló
Tün dök lő ró zsa fény!

-Mé szá ros Il di kó-
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A már ci us 15-i ko szo rú zás,
az ün nep na pon 9 óra kor
kez dő dik az 1848-as em -
lék mű nél.

-Tű he gyi Ju li an na-

Ko szo rú zás



A IV. Or szá gos Di ák-Gu -
lyás fesz ti vált má jus 19-én
ren de zi Fegyverneken az
Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 
és Szak is ko la. A ki írók a je -
lent ke zé si ha tár időt a Hír -
mon dó lap zár ta mi att
már ci us 1-re mó do sí tot ták.

Ar ra hí vunk min den di á kot,
hogy ke res se meg osz tály -
fő nök ét, igaz ga tó ját, hogy
ne vez ze nek be eb be a ne -

mes ver seny be ak kor, ha ven dég lá tást ta nul és ak kor is,
ha nem.

A jó ked vű na pon a ver seny zés fel té te le az, hogy a ne ve -
zés idő ben be ér kez zen. Ne vez ni csak az is ko lá kon ke -
resz tül, az is ko la igaz ga tó alá írá sá val le het.

Könnyebb lesz a je lent ke -
zés, ha a www.fegy ver -
nek.hu weblapról le töl ti tek a
je lent ke zé si la pot, így ezt az 
is ko la ve ze tők nek csak alá -
írá suk kal kell el lát ni.

Mi ért jó ne vez ni?
• min den részt ve vő emb lé -

más kö tényt kap, 
• a ka te gó ri á já ban leg jobb

csa pat 20.000,-Ft-ot nyer, 
• so kat le het el les ni a fő zés

mes te re i től, 
• ne ves szak mai zsű ri ér té -

kel, 
• szó ra koz ta tó prog ram vár -

ja a részt ve vő ket. 

A je lent ke zé si fel hí vás pon tos szö ve gét itt is el ol vas hat ja:

Vár juk azon 3-5 fős csa pa tok je lent ke zé sét, akik vál lal ják,
hogy bog rács ban, sza bad té ren né pi ételt főz nek. Ven -
dég lá tós is ko lák nál kö ve tel mény, hogy mar ha hús ból gu -
lyást főz ze nek!

Min den csa pat: sa ját ma ga gon dos kod jon főz ni va ló ról, és
a fő zé si le he tő ség ről. (Aján lott sá tor fel ál lí tás is rossz idő
ese té re.) Min den csa pat annyi sze mély re főz, amennyi re
sze ret ne, vi szont a 3 fő ből ál ló zsű ri nek kós to lá si le he tő -
sé get kell biz to sí ta nia.

A ren dez vény jel sza va: „Őriz zük meg a ma gya ros íze ket!
Az if jú ság őriz ze az ér té ke ket!”

A Fesz ti vál szín vo na lát emel né, ha a be ne ve ző is ko lák
va la mi lyen ha gyo mány őr ző mű sor ral is be mu tat koz ná -
nak egy más nak, a kö zön ség nek. Gon do lunk itt nép tánc,
ci te ra, vagy bár mi lyen más sza ba don elő ad ha tó mű sor -
szám ra.

A ren dez vény hely szí ne: Fegyverneki If jú sá gi Park (a fut -
ball pá lya mel lett).

Kez dés - gyü le ke ző - re giszt rá ció: 800 - 930 -ig.

A ne ves zsű ri ér té ke lé se: 14 óra kor.

Ér té ke lé si szem pont ok:
• fő zés hez va ló hoz zá ál lás,
• il lat, za mat, ízharmónia,
• hi gi é ni ai kö rül mé nyek,
• össz be nyo más, 
• „ven dég lá tós” is ko lák nál tá la lás.

Az ér té ke lés 3 ka te gó ri á ban tör té nik:
• ven dég lá tó sok,

• kö zép is ko lás ok,
• ál ta lá nos is ko lá sok csa -

pa tai.

Dí ja zás:  ka te gó ri án ként:
 I. 20 000 Ft + ván dor ku pa,
 II. 15 000 Ft + ok le vél,
 III. 10 000 Ft + ok le vél.

 A fő ző csa pa tok min den
tag ja aján dé kot kap, kü lön -
díj ban ré sze sül a leg ügye -
sebb fa ka nál for ga tó le ány
és fiú.

Amennyi ben az is ko la el fo -
gad ja meg hí vá sun kat, kér -
jük je lez zék, hány
bog rács ban, hány fő vel kí -
ván nak a Fesz ti vá lon részt ven ni, és hoz nak-e mű sor szá -
mot, mi lyen idő tar tam mal? He lyet, tü ze lőt, víz vé te li
le he tő sé get biz to sí tunk.

Az egész na pos ren dez vé nyen szó ra koz ta tó mű so rok,
prog ra mok vár ják az ér dek lő dő ket!

Be ne ve zé si ha tár idő: 2007. már ci us 1. (vissza jel zést kül -
dünk)

Bő vebb fel vi lá go sí tást az is ko la tit kár sá gá tól kap hat nak
az ér dek lő dők (tel.: 56/481-077).

Két hét tel a ren dez vény előtt a nap ese mé nye i ről rész le -
tes tá jé koz ta tást kül dünk.

-Tűhegyi Ju li an na-

IV. Or szá gos  Di ák-Gu lyás fesz ti vál

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

Fe le lős ki adó: Buzás Istvánné jegy ző

Fő szer kesz tő: Szil vás No é mi

Tör de lő szer kesz tő: Fa ra gó Zsolt

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

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

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

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

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

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

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

Szol nok, Os tor út 2/a.

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

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

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

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