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A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu ár
22-én, an nak em lé ké re, hogy – a kéz irat ta nú sá ga sze rint
– Köl csey Fe renc 1823-ban ezen a na pon tisz táz ta
Csekén a Him nusz kéz ira tát.
Az év for du ló val kap cso la tos meg em lé ke zé sek al kal mat
ad nak ar ra, hogy na gyobb fi gyel met szen tel jünk év ez re -
des, gyö ke re ink nek, nem ze ti tu da tunk nak, fel ku tas suk és
to vább ad juk a múl tun kat idé zõ tár gyi és szel le mi ér té ke in -
ket.
Az em lék nap tisz te le té re ren de zett gá laesten ad ták át a
„Fegyvernekért” és a „Fegy ver nek Köz szol gá la tá ért” dí ja -
kat, me lyet kul tu rá lis mû sor kö ve tett.
A ma gyar kul tú ra nap ja al kal má ból tart ja min den év ben a
Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let a Baldácsy Es tet. A két
ren dez vény mûsorában sok át fe dés volt, ezért együtt szá -
mo lok be ró luk a Fegyverneki Hír mon dó ol va só i nak.
A Dogs ze ne kar „Fegy ver nek” cí mû da lát már rég óta
játsza a kon cert je in, meg hall gat ha tó a te le pü lés hon lap já -
ról. Most az ün nep lõ kö zön ség is meg tud hat ta, mi ért is
sze ret jük, sze re tik a te le pü lé sün ket. 
Szil ágyi Zsolt: Er dõ há ti tán cok cí mû da rab já nak ta valy

volt az õs be mu ta tó ja. A há rom együt tes kö zös elõ adá sa
(Szapáry Nép dal kör, Pa csir ta Ci te ra ze ne kar, Annaházi
Tánc cso port) most is nagy si kert ara tott.

Fegyverneken elõ ször hall hat tuk a két ci te ra ze ne kart
(Hétszínvirág és Pa csir ta) úgy, hogy új ve ze tõ jük, Gerõcs
Esz ter irá nyí tot ta õket, aki mél tó utó da le het az együt tes 
ala pí tó já nak, elõ zõ vezetõjének Kindert Fe renc nek.

A Szapáry Nép dal kör az el -
múlt évek alatt na gyot fej lõ -
dött. Az össze szo kott ság
ru tin ja, az együtt ének lés
örö me csend ölt ki mû so ruk -
ból.
A Nõi Kar a ha to dik évét
kezd te meg a mos ta ni
fellépéssel. A ré gi ta gok nak
már nem okoz ne héz sé get a 
há rom szó la mú da lok be mu -
ta tá sa sem. 
Új színt ho zott A bé ka me -
sé je cí mû elõ adás, me lyet a
Köz pon ti Óvo dá ba já ró ki -
csik ad tak elõ. Szín vo na las,
lel kes pro duk ci ó juk kal most is nagy si kert arat tak.
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A  Kép vi se lõ tes tü let  ülé sén  ho zott fon to sabb dön té sek rõl 
az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

De cem ber 11.

Fegy ver nek, Ör mé nyes és Kuncsorba Ön kor mány zat
Kép vi se lõ tes tü le te együt tes ülést tar tott Ör mé nyes köz -
ség há zán. Az ülé sen az aláb bi dön té se ket hoz ta a há rom
tes tü let:
• Amb rus Dé nest 5 tan év re, 2008. szep tem ber 1 - 2013.

au gusz tus 31-ig ter je dõ idõ re ki ne vez te az Or czy An na
Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la igaz ga tó já nak.

• Hillender Györgynét 5 tan év re, 2008. szep tem ber 1 -
2013. au gusz tus 31-ig ter je dõ idõ re ki ne vez te a Ti sza -
vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl csõ de igaz ga tó -
já nak.

• Barta Józsefnét 5 év re, 2008. jú li us 1-tõl 2013. jú ni us
30-ig ter je dõ idõ re ki ne vez te a Csor ba Mik ro-tér sé gi
Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont igaz ga tó já nak. 

• Mó do sí tot ta az is ko la és az óvo da tár su lá si meg ál la po -
dá sát, va la mint a Fegyvernek-Örményes Kör jegy zõ -
ség rõl szó ló meg ál la po dást és a Kör jegy zõ ség Ala pí tó
Ok ira tát. 

De cem ber 20.
• A Kép vi se lõ tes tü let mó do sí tot ta az ön kor mány zat költ -

ség ve tés ét. 
• Új Ren de zé si Ter vet és en nek mel lék le tét ké pe zõ

Szer ke ze ti Ter vet fo ga dott el a tes tü let, mely 2008. ja -
nu ár 1-tõl ha tá lyos.

• A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tá sa az
Idõ sek Klub já ban fi ze ten dõ té rí té si dí jak ról szól.

• A szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de let mó do -
sí tá sa a 240 li te res gyûj tõ edény he ti bér le ti dí ját 20.- Ft
+ ÁFA összeg ben ha tá roz ta meg. 

• A köz mû fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló
ren de let mó do sí tá sa a „há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru -
lás” ér tel me zé sét sza bá lyoz za. 

• Az ön kor mány za ti la ká sok bér le té rõl szó ló ren de let
mó do sí tás sal a la kás igény lés fel tét elei kö zül tö röl ni kel -
lett, azt a kor lá tot, hogy leg alább 5 éve ál lan dó be je len -
tett la kos le gyen a ren de let ha tá lya alá tar to zó
la kás igény lõ. 

• A kép vi se lõ tes tü let jó vá hagy ta Szajol ki vá lá sát a tö rök -
szent mik ló si kis tér sé gi tár su lás ból. 

• Szeg fû úti ön kor mány za ti tu laj do nú in gat lan ér té ke sí té -
sé rõl dön tött a tes tü let, egyi de jû leg vissza von ta a Sallai 
u. 2. sz. in gat lan ér té ke sí té sé rõl ho zott ko ráb bi dön tést, 
mi vel a ve võ be je len tet te, hogy má sik in gat lan vá sá rolt, 
így er re a te rü let re nem tart igényt. 

Ja nu ár 17-én so ron kí vü li ülé sen az Or czy An na Ál ta lá nos 
Is ko la és Szak is ko la bõ ví té sé vel kap cso la tos pá lyá zat
be adá sá ról dön tött. 

Ja nu ár 31-i ülé sen:
• A kép vi se lõ tes tü let jó vá hagy ta a 2008. évi költ ség ve té -

si terv kon cep ci ót.
• A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tás az

idõ sek klub já ban ja nu ár 1-tõl fi ze ten dõ té rí té si dí ja kat
ál la pít ja meg. 

• Az ÁFA tör vény vál to zá sa mi att né hány ön kor mány za ti
ren de le tet mó do sí ta ni kel lett, ezek: köz te rü let hasz ná -
lat ról, ön kor mány za ti la ká sok bér le té rõl, köz mû fej lesz -
té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról, vá sá rok tar tá sá ról.

• Jó vá hagy ta a tes tü let a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
2008. év re szó ló mun ka terv ét. 

• A kis új szál lá si tûz ol tó köz tes tü let ré szé re 2008. év re
200.- Ft/la kos tag sá gi dí jat ha gyott jó vá. 

• A Szi vár vány út ki ala kí tá sá hoz te lek vá sár lás ról dön tött 
a tes tü let.

• A ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról szó ló ren de let mó do -
sí tás a ci vil alap ra be adan dó pá lyá za tok kal van össze -
füg gés ben. Ez azt je len ti, hogy a pá lyá zat ki írá sá nak
évé re szó ló költ ség ve tést; va la mint a pá lyá zat ki írá sát
meg elõ zõ nap tá ri év re szó ló mér leg be szá mo lót kell
csa tol ni a pá lyá zat hoz. Ez a mó do sí tás a most fo lya -
mat ban lé võ pá lyá za tok ra is ér vé nyes. 

• A pol gár mes ter il let mé nyét és az al pol gár mes ter tisz te -
let dí ját a költ ség ve té si tör vénnyel mó do sí tott köz tiszt vi -
se lõi il let mény alap fi gye lem be vé te lé vel a tes tü let nek
újó lag meg kel lett ha tá roz ni 2008. ja nu ár 1-i ha tállyal.
Így a 38.650.- Ft-os il let mény alap pal szá mol va, a pol -
gár mes ter il let mé nyét a tör vé nyi kö te le zõ, mi ni má lis
425.150.- Ft összeg ben ha tá roz ta meg a tes tü let.  Az
al pol gár mes ter ké ré sé re tisz te let dí ját a mi ni má lis 4,5
szor zó he lyett 2,5 szor zó val szá mol va, 96.625.- Ft-ban
hagy ta jó vá a tes tü let. 

• Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la bõ ví té -
sé rõl szó ló pá lyá zat hoz kap cso ló dó an tár gyal ta a tes -
tü let Fegy ver nek – Ör mé nyes – Kuncsorba is ko lai és
óvo dai in téz mény fenn tar tó tár su lás köz ok ta tá si esély -
egyen lõ sé gi hely zet elem zé sét. 

• Jó vá hagy ta a kép vi se lõ tes tü let az Or czy An na Ál ta lá -
nos Is ko la és Szak is ko la ál tal be adan dó pá lyá za tot az
in for ma ti kai cso ma gok (is ko lai mun ka ál lo más, tan ter -
mi, sza va zó, al kal ma zás szer ver, ki egé szí tõ SNI IKT
cso mag) be szer zé sé re. 

• A már ci us 9-i nép sza va zás elõ ké szí tõ mun kái so rán
felül kel lett vizs gál ni a sza va zat szám lá ló bi zott sá gok
össze té tel ét, mely nek ered mé nye ként a 7. sz. sza va -
zó kör ben Sza bó Kár oly és Csejtey Lászlóné bi zott sá gi
tag le mon dá sa mi att, Daku Mihálynét és Poósné Bog -
nár Györ gyit vá lasz tot ta új tag nak a tes tü let. A töb bi bi -
zott ság ban nincs vál to zás.

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

Ön kor mány za ti ren de le tek
33/2007.(XII.27.) önk.rend. Az ön kor mány zat költ ség ve -
tés ének mó do sí tá sá ról.
34/2007.(XII.27.) önk.rend. A He lyi Épí té si Sza bály zat ról.
35/2007.(XII.27.) önk.rend. A szo ci á lis el lá tá sok sza bá -
lyo zá sá ról szó ló 7/1996.(IV.5.) önk.rend.mó do sí tá sá ról.
36/2007.(XII.27.) önk.rend. A szi lárd hul la dék gaz dál ko -
dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.
37/2007.(XII.27.) önk.rend. A köz mû fej lesz té si cé lú la kos -
sá gi pá lyá za tok ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.
38/2007.(XII.27.) önk.rend. A la ká sok bér le té re, va la mint
el ide ge ní té sé re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról szó ló ren -
de let mó do sí tá sá ról.
1/2008.(II.7.) önk.rend. a szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren -
de let mó do sí tá sa.
2/2008.(II.7.) önk.rend. a köz te rü let hasz ná lat ról szó ló
ren de let mó do sí tá sa
3/2008.(II.7.) önk.rend. a la ká sok bér le té rõl, va la mint el -
ide ge ní té sé rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa
4/2008.(II.7.) önk.rend. a köz mû fej lesz té si cé lú la kos sá gi
pá lyá za tok ról szó ló ren de let mó do sí tá sa
5/2008.(II.7.) önk.rend. a vá sá rok tar tá sá ról szó ló ren de -
let mó do sí tá sa
6/2008.(II.7.) önk.rend. a ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa
Az ön kor mány za ti ren de le tek mó do sí tá sok kal egy sé ges
szer ke zet be fog lalt szö ve ge a www.fegy ver nek.hu hon la -
pon ol vas ha tók.

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

A képviselõ-testület hírei
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Huber Fe renc pol gár mes -
ter kö szön tõ je a Ma gyar
Kul tú ra Nap ja al kal má ból
2008. ja nu ár 18-án tar tott
köz sé gi ren dez vé nyen.

A Fegyverneki Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ tes tü le -
te ne vé ben nagy tisz te-
let tel kö szön töm a Ma gyar
Kul tú ra Nap ja tisz te le té re
ren de zett ün nep sé günk
részt ve võ it. 

A Kép vi se lõ tes tü let min -
den ko ri éves munkater-
vében a nem ze ti ün ne pek -
kel egyen ran gú, ki emelt
ün nep ként sze re pel a ma -

gyar kul tú rá ról va ló meg em lé ke zés. 

E je les na pon az egye te mes kul tú ra mel lett, a ma gyar kul -
tu rá lis ér té kek rõl, a ma gyar nyel ven meg õr zött szel le mi
va gyo nunk ról em lé ke zünk meg és egyút tal tisz tel günk
elõ de ink elõtt,  akik so kat tet tek a ma gyar nyelv meg õr zé -
sé ért, a ma gyar em be rek szel le mi fej lõ dé sé ért. 

Em lé ke zünk tu dó sok ra, mû vé szek re, nagy ja ink ra. 

De ezen a na pon ne fe led kez zünk meg azok ról sem, akik
köz vet le nül ad ták át szá munk ra a tu dá su kat, szo ká sa i kat, 
ta ní tot tak ben nün ket ír ni, ol vas ni, be szél ni, el iga zod ni a
min den nap ok ban, a nagy szü lõk rõl, szü lõk rõl, ne ve lõk rõl.
Hi szen õk vol tak köz vet le nül ha tás sal éle tünk re, irá nyí tot -
ták, meg ha tá roz ták sor sun kat, jö võn ket és a leg ne me -
sebb fel ada tot, a jö võ ge ne rá ci ó já ért va ló fe le lõs sé get.
Hi szen va la mennyi en ré sze sei a ben nünk fel hal mo zott tu -
dás nak, kul tú rá nak. 

Az elõ dök tu dá sa azon ban nem ma gá tól, örök lés sel lesz
a mi énk. A kul tú ra meg szer zé sé ért so kat kell ten ni. Az ál -
ta lam  már egy szer idé zett Ko dály Zol tán ezt így fo gal -
maz ta meg: 

„A kul tú rát nem le het örö köl ni Az elõ dök kul tú rá ja egy-ket -
tõ re el pá ro log, ha min den nem ze dék új ra meg új ra meg
nem szer zi ma gá nak, csak az a mi énk iga zán, ami ért
meg dol goz tunk, eset leg meg szen ved tünk.”

Az élet bi zo nyí tot ta Ko dály Zol tán iga zát. 

A XX. szá zad kul tu rá lis ka val kád já ban, a II. vi lág há bo rú
után Ma gyar or szág olyan dik ta tó ri kus bi ro da lom ré sze
lett, mely cé lul tûz te ki a ko ráb bi kul tú ra el tör lé sét, és ránk
erõl te tett egy új, ide gen kul tú rát. 

Az 1950-es évek tõl a rend szer vál toz ta tá sig el telt 40 év
elég volt a fé nyes szel lõk nem ze dé ké nek, hogy ne csak
éne kel je, de el is ér te: meg for gat ták a vi lá got. 

El vet ték a le he tõ sé get, hogy elõ de ink kul tú rá ját, szo ká sa -
it meg õriz zük, for mál juk és így ad juk át utó da ink nak. 

Az 1989-90-es évek rend szer vál to zá sa azért volt szá -
munk ra rend kí vül ne héz, mert is mét egy új, is me ret len vi -
lág ba csöp pen tünk. Nem tud tuk, tud juk hasz no sí ta ni
elõ de ink kul tú rá ját, mert azt csak örö köl tük, nem ta nul tuk
meg, nem szen ved tünk ér te. Nem tud tunk mit kez de ni a
pri va ti zá ci ó val, nem vol tunk fel ké szül ve a mun ka nél kü li -
ség re, vál lal ko zás ra. Meg szûnt a fo lya ma tos ság. Be le -
csöp pen tünk a glo ba li zá ló dó, a mé dia ál tal ve zé relt
vi lág ba, ahol az egyén el ma gá nyo so dik, ki szol gál ta tott
lesz. Ezért is kü lö nö sen fon tos len ne az a me ne dék, amit
a ki sebb-na gyobb cso por tok, az együtt élõ nem ze dé kek
nyúj ta nak. 

Két pél dát sze ret nék mon da ni a min den nap ok ból: 

Ma már alig ért jük, hogy mi lyen ér ték az az el kö te le zett -
ség, hit, ami nagy apá ink ban még meg volt, aki idõs ko rá -
ban dió fát ül te tett. Csak a je len van, a hol nap ra alig
gon do lunk, és nem tud juk, hogy van hol nap után is. Egy re 
ki szol gál ta tot tab bak va gyunk. A mai kis ma mák nem is -
me rik, nem me rik al kal maz ni a láz csil la pí tás nagy ma má -
ink ál tal hasz nált mód sze rét, a priz ni cet, a vi zes
bo ro ga tást. Job ban bí zunk a rek lá mo zott vi ta min kon -
cent rá tu mok ban, mint az elõ de ink táp lál ko zá si szo ká sa i -
ban, el fe lej tet tük mi ért et ték a sa va nyú ká posz tát,
aszal ták a gyü möl csöt, rak ták el a be fõt tet.

A min den na pi éle tün ket be fo lyá so ló po li ti ká ból sem ta nul -
hat tunk õse ink tõl. Nem ért jük a de mok rá cia mû kö dé sé -
nek me cha niz mu sát. Nem tu dunk, nem me rünk él ni a
ka pott le he tõ ség gel. 

Még min dig fe lül rõl vár juk az el iga zí tást. Ha még is mer jük
ér de ke in ket vé de ni, csak a hol nap ra, az azu tán kö vet ke -
zõ re már nem gon do lunk. Egy ab szurd, kö vet kez mé nyek
nél kü li tár sa da lom tag jai let tünk, va gyunk. 

Va jon ki fe le lõs azért, hogy a vá lasz tók je len tõ sebb ré sze
még min dig meg nyer he tõbb az obszcén mó don má so kat
becs mér lõ le já ra tás sal, álom sze rû ígé re tek kel, mint va lós 
ala po kon nyug vó, jobb jö võt, fel ada to kat ki tû zõ prog ra -
mok kal. 

Ki a fe le lõs azért, hogy a mé di át el özön lõ por nog ráf kö -
zép sze rû ség még min dig na gyobb ér dek lõ dés re tart hat
szá mot, mint az ér té ke sebb is me ret ter jesz tés?

A fe le lõs ség kö zös. Nem csak a vá lasz tott nak, a vá lasz tó -
nak is van fe le lõs sé ge, hi szen õk van nak töb ben. Ne kik
van le he tõ sé gük az is ko lá ban, a pi a con, a kocs má ban a
min den na pi kul tú rát köz ve tí te ni. Ki sebb kö zös sé get ala kí -
ta ni, össze fog ni, hogy vé de kez ni tud junk az egyén szá -
má ra a mé dia ál tal köz ve tí tett ér ték te len,  csak a
fo gyasz tást ösz tön zõ kul tú ra el len. A há rom na pos sztá -
rok ál tal köz ve tí tett ha mis il lú zi ók el len, hogy ne a
Gyõzikék le gye nek a kö ve ten dõ pél da. E kö zös sé gek ben
van le he tõ ség kul tu rá lis ha gyo má nya ink fel ele ve ní té sé re, 
ta nul ni, hogy mi nél könnyeb ben el tud junk iga zod ni a ro -
ha nó vi lág ban, hogy ne sod ród junk el. 

Hi szem, hogy Fegy ver nek nagy köz ség min den ko ri ön kor -
mány za ta min dent meg tett azért, hogy a la ko sok nak fel -
ajánl ja az össze fo gás le he tõ sé gét, se gít se õket
el iga zod ni a ro ha nó vi lág ban. Ezt a célt szol gál ja min den -
ko ri éves költ ség ve té sünk ben a le he tõ sé gek hez ké pest
je len tõs össze gû rá for dí tás az ok ta tás ra, a kul tú rá ra,
sport ra, a Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár fenn tar tá sá ra, mely
bá zi sa a kö zös sé gi élet nek. A ki sebb kö zös sé gek mû kö -
dé sét se gí ti a ci vil alap ból nyúj tott tá mo ga tás. A te le pü lé -
sünk höz kö tõ dést erõ sí ti az in gye ne sen biz to sí tott
Hír mon dó, a hon lap, az el szár ma zot tak ta lál ko zó ja, a Vi -
rág zó Ti sza na pi ren dez vény. 

Az élet be bi zo nyí tot ta, hogy az ön kor mány zat erõ fe szí té -
sei nem vol tak hi á ba va lók, hi szen ma már egy re több jól
mû kö dõ ci vil szer ve zet, ala pít vány van a te le pü lé sen,
egy re több azon cso por tok szá ma, me lyek részt vesz nek
a köz mû ve lõ dés ben, a kö zös sé gi élet min tá it ad ják.

Re mé lem, hogy ezek az erõ fe szí té sek nem vol tak hi á ba -
va lók. Az a fi a tal nem ze dék, aki élt e le he tõ sé gek kel, részt 
vett eb ben a kö zös sé gi mun ká ban, már nem lesz olyan ki -
szol gál ta tott, mint az idõ sebb ge ne rá ció, és tud ma gá nak
ha gyo mányt, ér té ket te rem te ni, amit to vább tud ad ni az
utó dok nak. 

Eb ben bíz va kí vá nok min den ki nek jó egész sé get, nyu -
godt, bé kés éle tet. 

-Huber Fe renc-

Magyar Kultúra Napja
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben
„Fegyvernekért”, „Fegy ver nek Köz szol gá la tá ért” és
„Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul tu rá lis Mun ká já ért” díj ról 
ren de le tet al ko tott.  

A dí jak oda íté lé sé rõl ál lam pol gá ri ja vas lat ra a kép vi se lõ -
tes tü let dönt. 

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a 214./2007.
(szep tem ber 27.)-i ha tá ro za tá val Fegy ver nek Köz szol gá -
la tá ért Dí jat ado má nyo zott Dr. Vincze Lászlóné, Fegy ver -
nek, Kos suth La jos út 14. szám alat ti la kos nak.

Dr. Vincze Lászlóné 1988.
óta dol go zott a Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko lá ban. 

1992. és 2007. kö zött igaz -
ga tó ja volt en nek az in téz -
mény nek.

1994. és 2002. kö zött
nyolc évig te vé keny ke dett
Fegy ver nek Nagy köz ség
Ön kor mány zat Kép vi se lõ -
tes tü le té ben. 1998-tól
2002-ig a Szo ci á lis és
Egész ség ügyi Bi zott ság
el nö ke ként dol go zott.

Igaz ga tó ként és pe da gó -
gus ként a gyermekekek
ér de ke it tar tot ta szem

elõtt. 

Tá mo gat ta a te het sé ges ta nu lók ki bon ta ko zá sát, se gí tet -
te a hát rá nyos hely ze tû di á ko kat le ma ra dá suk le küz dé sé -
ben.

Az õ igaz ga tó sá ga alatt vá lasz tott az in téz mény ne vet. 

Er re az idõ szak ra esik a ter mé szet tu do má nyi, a mû vé -
sze ti, az in for ma ti kai szak tan ter mek, a nyel vi la bor, az or -
vo si szo ba és az is ko lai könyv tár ki ala kí tá sa. 

Leg fõbb cél ja az in téz mény ben az ok ta tá si szinvonal
eme lé se ér de ké ben a tár gyi, és a sze mé lyi fel té te lek
meg te rem té se volt.

Ön kor mány za ti kép vi se lõ ként min dig az egész te le pü lés
ér de ke it tar tot ta szem elõtt. Ezen be lül ki emel ten a te le pü -
lés ok ta tá si és szo ci á lis gond ja i nak meg ol dá sát szor gal -
maz ta.

Je len leg a köz sé günk ben mû kö dõ Ka to li kus Karitász
egye sü let he lyi cso port já nak mun ká ját se gí ti.

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a 213./2007.
(szeptember27.)-i ha tá ro za tá val Fegyvernekért Dí jat ado -
má nyo zott Kindert Ferencné, Fegy ver nek, Ba csó Bé la u.
1/A. szám alat ti la kos nak.

Kindert Ferencné
Törökszentmiklóson szü le -
tett, dip lo má ját a sze ge di
Ta nár kép zõ Fõ is ko la tech -
ni ka sza kán sze rez te.

1962. és 2007. kö zött dol -
go zott az Or czy An na Ál ta -
lá nos Is ko la és Szak-
is ko lá ban. 

Szak mai mun ká ja és szer -
ve zõ ké pes sé ge ki ma gas ló. 
E te het sé ge bir to ká ban pá -
lya fu tá sa so rán a mun ka -
he lyén több fé le megbíza-
tást lá tott el.

Osz tály fõ nö ki te vé keny sé ge mel lett éve ken át ve zet te az
osz tály fõ nö ki mun ka kö zös sé get, volt is ko lai könyv tá ros, 

di ák ön kor mány za tot se gí tõ ta nár és 1999. óta a szak is ko -
lai ta go zat ve ze tõ je. 

2001-tõl nyug díj ba vo nu lá sá ig igaz ga tó he lyet tes volt.

So kat tett az in téz mény és Fegy ver nek ok ta tá si, ne ve lé si
és kul tu rá lis éle té nek fel len dí té sé ért. 

Mint osz tály fõ nök és ta nár ne ve lõ mun ká ja pél da ér té kû az 
egye te mes em be ri kul tú ra meg is mer te té sé ben. Ta nu ló i -
ban a tu dás és a kul tú ra irán ti igény fel kel té sén fá ra do zott.

Fo lya ma to san ki hasz nál ta a meg mé ret te tés le he tõ sé ge it
és szép ered mé nye ket ér tek el a ta nít vá nyai a ran gos ver -
se nye ken.

Kindert Ferencnének kö szön he tõ, hogy te le pü lé sün kön
15 éve a szak is ko la szín vo na la san mû kö dik. Le he tõ sé get 
te remt ez zel a fi a ta lok egy ré te gé nek to vább ta nu lá sá hoz. 

Min dent meg tett azért, hogy a szak is ko lai ta nu lók hát rá -
nyos hely ze tét fel old ja és meg fe le lõ „mu ní ci ó val” lás sa el
õket fel nõtt éle tük in dí tá sá hoz.

Fá rad ha tat la nul dol go zott azon, hogy a szak is ko la mû kö -
dé si adott sá gai meg fe lel je nek a mai kor igé nye i nek.

A vállakozókkal jó kap cso la tot épí tett ki, a pá lyá za ti le he -
tõ sé ge ket ma xi má li san ki hasz nál ta, így je len tõ sen gya ra -
pí tot ta az in téz mény, az ön kor mány zat va gyo nát.

Meg ha tá ro zó sze re pe volt az is ko lai ren dez vé nyek szer -
ve zé sé ben. 

Ren de zõ ként és for ga tó könyv író ként is rend sze re sen
cso por to kat ké szí tett fel elõ adá sok ra pl. Lúdas Ma tyi, A
hely ség ka la pá csa, Ké nyes ke dõk.

El évül he tet len ér de me ket szer zett sza lag ava tó bálok
szín vo na las meg szer ve zé sé vel, így a szak is ko lás ta nu lók 
mél tó mó don ün ne pel he tik az is ko lai éve ik be fe je zé sét.  

Az õ ne vé hez fû zõ dik a te le pü lé sünk ki emel ke dõ ren dez -
vé nye az Or szá gos Diák-Gulyásfesztivál, mely re az or -
szág ha tá ron kí vül rõl is ér kez nek ven dé gek.

Az is ko lai ren dez vé nyek, az ok ta tás fel tét ele i nek meg te -
rem té sé ben meg ha tá ro zó sze re pet vál lalt. Ne ki kö szön -
he tõ, hogy a jel mez tár nem csak az is ko la, ha nem a
Mû ve lõ dé si Ház ren dez vé nye it is ki szol gál ja.

Kindert Ferencné te vé keny sé ge te le pü lé sünk jö võ jét ha -
tá roz ta meg.

Ed di gi el is me ré si is ma gu kért be szél nek:
• 1973-ban Üttörõvezetõ Ér dem ér met,
• 1978-ban és 1986-ban Ki vá ló Mun ká ért ki tün te tést,
• 1994-ben ta ná cso si cí met,
• 1995-ben Arany Ka ted ra Em lék pla ket tet
• 2000-ben Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul tu rá lis Mun -

ká já ért Dí jat ado má nyoz tak ki ma gas ló szak mai mun -
ká já ért.

-Tûhegyi Ju li an na-

Elismerték munkájukat

4. oldal Fegyverneki Hírmondó 2008. február 21.

A Fegyverneki Hír mon dó nap tá rá ban meg je lent tõl el té rõ -
en a nép sza va zás mi att a már ci us 8-ára tervezett 
• Nõ na pi Bált és
• a Dogs Kon cer tet 

a szer ve zõk már ci us 1-én tart ják meg az ere de ti leg ter ve -
zett hely szí ne ken.

-Tûhegyi Ju li an na-

Változó idõpontok



Tisz telt Adó zók!

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 mû kö dõ 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
2007. évi he lyi adók, me zõ õri já ru lék és köz cé lú ér de kelt -
sé gi hoz zá já ru lás elõ írá sok és be fi ze té sek ala ku lá sá ról,
me lyet az aláb bi táb lá zat ada tai mutatnak:

Sor szám Adó nem
2007. év

(Mennyi sé gi egy ség: e Ft)

Elõ írá sok Be fi ze té sek

1. Ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adója 10480 9769

2. He lyi ipar ûzé si adó 46766 41050

3. Gép jár mû adó 25870 25431

4. Me zõ õri járulék 3182 3309

5. Köz cé lú ér de kelt sé gi 
hozzájárulás 3286 3274

Össze sen: 89522 82833

A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ból, a he lyi ipar -
ûzé si adó ból és a gép jár mû adó ból be folyt adó be vé te le ket 
köz vi lá gí tás ra, köz út fenn tar tás ra, park fenn tar tás ra, köz -
te me tõk fenn tar tá sá nak ki egé szí té sé re, a hi va tal mû kö -
dé sé nek ki egé szí té sé re for dí tot tuk. A me zõ õri já ru lék ból
be folyt be vé tel a me zõ õri te vé keny ség re, a köz cé lú ér de -
kelt sé gi hoz zá já ru lás be vé te le kül te rü le ti csa tor nák ra lett
for dít va.

Az adó hát ra lék ezen adó ne mek bõl 2007. de cem ber 31-i
ál la pot sze rint 31.749 e Ft, mely bõl 10.805 e Ft-ra adó zók
ké rel mé re fi ze té si ha lasz tás lett en ge dé lyez ve. A kint lé -
võ sé gek be haj tá sa ér de ké ben fo lya ma to san fi ze té si le til -
tá so kat, azon na li be sze dé si meg bí zá so kat adunk ki, az
egy évi adó té telt meg ha la dó gép jár mû adó tar to zá sok
ese tén kez de mé nyez zük a gép jár mû vek for ga lom ból va ló 
ki vo ná sát, mely re tör vé nyek kö te le zik az ön kor mány za ti
adó ha tó sá got is, ezért et tõl el tér ni nem áll mó dunk ban.

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a 2008. évi ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó já nak mér té ke 2008. ja nu ár 01. nap já tól
7.000,- Ft/év-re emel ke dett. To vább ra is 50 %-os mér té kû 
adó ked vez mény il le ti meg azon ma gán sze mé lye ket, akik -
nek tu laj do ná ban üre sen ál ló la kás, vagy be épí tet len te lek 

van. A 2008. évi ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó
meg ál la pí tá sá ról min den adó zó 2008. feb ru ár hó nap ban
ha tá ro za tot fog kap ni, mely ben kö zöl ni fog juk a fi ze ten dõ
adó össze gét, fi ze té si ha tár ide jét, va la mint mel lé kel jük a
be fi ze tés hez szük sé ges csek ke ket is. Az adót to vább ra is
két egyen lõ rész let ben kell meg fi zet ni ük, az adó év már ci -
us 17-ig (I. fél év), il let ve szep tem ber 15-ig (II. fél év). 

A 2008. évi fi ze ten dõ gép jár mû adó meg ál la pí tá sá ról min -
den gép jár mû-tu laj do nos 2008. már ci us hó nap ban ha tá -
ro za tot fog kap ni, mely ben a gép jár mû adó össze ge,
fi ze té si ha tár idõ sze re pel ni fog, va la mint a be fi ze tés hez
szük sé ges csek kek is ki kül dés re ke rül nek. Az ön kor -
mány za ti adó ha tó ság a gép jár mû vek adóz ta tá sát to vább -
ra is a köz pon ti nyil ván tar tás alap ján ál la pít ja meg, így
kér jük Önö ket, hogy a gép jár mû-tu laj do nos sze mé lyé ben
be kö vet ke zett vál to zás ese tén az el adó és a ve võ is a vál -
to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül je lent sék a Tö rök szent -
mik ló si Ok mány iro da (Tö rök szent mik ló si Pol gár mes te ri
Hi va tal 5200 Törökszentmiklós, Kos suth L. út 135/a. ) fe -
lé.

Fel hív juk adó zó ink fi gyel mét, hogy az ipar ûzé si adó 2008. 
el sõ fél évi adó elõ leg be fi ze té sé nek ha tár ide je szin tén
2008. már ci us 17., 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 tõk. 

Tá jé koz tat juk a Tisz telt Föld hasz ná ló kat, hogy 2008. feb -
ru ár hó nap ban ha tá ro za tot fog nak kap ni a fi ze ten dõ köz -
cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze gé rõl, a fi ze té si
ha tár idõk fel tün te té sé vel, mel lé kel jük a be fi ze tés hez
szük sé ges csek ke ket is. Pos tá zás ra ke rül nek a fi ze ten dõ
me zõ õri já ru lék össze gé rõl szó ló csek kek is. Amennyi ben 
a hasz nált föld te rü let nagy sá gá ban vál to zás tör tént, a vál -
to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül te gyék meg be val lá su -
kat.

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

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

-Adóhatóság-

Adózásról

foly ta tás az el sõ oldalról

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la Mó ra Fe -
renc Tag in téz mé nye egy vers sel és egy me sé vel szí ne sí -

tet te a mû sort.

Zárószámként mind két na -
pon Brahms Ötö dik ma gyar 
tánc c. ze né jé re írt pa lo tás
tán cot lát hat tunk az
Annaházi tánc cso port elõ -
adá sá ban. A Baunok Bé la
ve zet te tánc cso port nak a
cso port két tag ja, Nagy
And rás és Gál Le ven te ta -
ní tot ta be Tí már Sán dor ko -
re og rá fi á ját.

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

Aki sze ret ne a mel lé kel te ken kí vül is fény ké pe ket né ze -
get ni az interneten az elõ adá sok ról a
http://kep.tar.hu/mkn és a http://kep.tar.hu/baldacsyest
ol da la kon te he ti meg.

-Tû he gyi Ju li an na-

Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén
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A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz -
pont ( volt Gon do zá si Köz pont) tá jé koz ta tó ja.

2008. ja nu ár 1-tõl je len tõs vál to zá sok lép tek ha tály ba az
in téz mény idõs el lá tá sán be lül a szo ci á lis el lá tá sok, szol -
gál ta tá sok igény be vé te lé vel kap cso lat ban. Az új igény be -
vé te li el já rá sok az ét kez te tés és a há zi se gít ség nyúj tás
igény lé se es tén vál toz tak, de csak ab ban az eset ben, ha
2008. ja nu ár 1. után ké rik a fen tebb em lí tett szol gál ta tá so -
kat.

Ét kez te tés:

Ha va la ki nek ko ra vagy be teg sé ge mi att, az ebéd meg fõ -
zé se át me ne ti leg vagy tar tó san gon dot je lent le he tõ ség
van, a he lyi ren de let ben leszabályozott szo ci á lis
rászorultsági fel té tel nek meg fe le lõ en a hó nap min den
nap ján va sár nap és ün nep nap okon is me leg ebéd el vi te -
lé re az Idõ sek Klub já ból, sa ját el vi tel lel vagy in do kolt eset -
ben tisz te let dí jas gon do zó nõk ház hoz vi szik az ebé det. A
ké rel met az in téz mény igaz ga tó já hoz kell be nyúj ta ni, sze -
mé lyi ira tok, jö ve de lem iga zo lá sok, és 62 éven alu li ak e-
se té ben or vo si, szak or vo si iga zo lá sok szük sé ge sek. A
vál to zás a jö ve de lem iga zo lá so kat érin tet te. Ha az igény lõ
nem egye dül élõ, a csa lád min den tag já nak a jö ve del mét
iga zol ni kell (csa lá di pót lé kot, tar tás dí jat is).

Há zi se gít ség nyúj tás:

Ha ne he zen megy a be vá sár lás, az ügy in té zés vagy
gyógy szer íra tás, a há zi mun ka, ön ma ga el lá tá sa, gye re -
kek tá vol van nak, vagy nincs hoz zá tar to zó, igé nyel ni le het 
a há zi se gít ség nyúj tást – ápo lást, köz is mert ne vén a há zi
gon do zást. Igény be vé te le so rán 2007-ben az volt szo ci á -
li san rá szo rult, aki nek egész sé gi ál la po tát a há zi or vos
iga zol ta, s az in téz mény ve ze tõ je en nek alap ján rá szo rult -
nak mi nõ sí tet te. A há zi gon do zást igény lõ gon do zá si
szük ség le tét egy szak ér tõi bi zott ság vé le mé nye zi a be -
nyúj tott do ku men tu mok és lá to ga tás alap ján. Sür gõs
eset ben 3 hó na pig szak ér tõi vizs gá lat nél kül is nyújt hat el -
lá tást az in téz mény. Az igény be vé te li ké rel met az ét kez te -
tés hez ha son ló an az in téz mény igaz ga tó já hoz kell je lez ni
sze mé lye sen vagy te le fo non, a Csa lád se gí tõ Szol gál tat -

nál, Fel sza ba du lás út 173., te le fo non 556-025. Jö ve de -
lem iga zo lás nál az ét kez te tés nél le ír tak sze rint, egye dül
élõk nek az elõ zõ hó nap ról szó ló nyug díj szel vénnyel, ha
há zas pár vagy csa lád ban élõ van, ak kor min den ki nek a
jö ve del mét igazolni kell.

Nap pa li el lá tás:

Az Idõ sek Klub jai a hét 6 nap ján tar ta nak nyit va hét köz -
nap 8-16 órá ig, szom ba ton 10-12-ig. Ha ma gá nyos nak
ér zi ma gát, sze ret tár sa ság ba jár ni, hi ány zik a gon dos ko -
dás, ke res se fel az Idõ sek Klub ja it, ahol le he tõ ség nyí lik
me leg ebéd el fo gyasz tá sá ra, szó ra ko zás ra, egész sé gi ál -
la po tá nak fi gye lem mel kí sé ré sé re. Vál to za tos prog ra -
mok kal vár juk nem csak az idõ se ket, azo kat is akik
el múl tak 18 éve sek, egész sé gi ál la po tuk mi att ma gá nyo -
sak, kö zös ség be sze ret né nek járni.

Prog ram ja ink: Far sang, elõ adá sok, stran do lá sok, ren dez -
vé nyek, stb.

Ér dek lõd ni az Idõ sek Klub ja i ban le het:
 I. sz. Idõ sek Klub Fel sza ba du lás út 171.

(Pol gár mes te ri Hi va tal mö gött) 556-026,
 II. sz. Idõ sek Klub Fel sza ba du lás út 40. 481-023,
 III. sz. Idõ sek Klub Ady End re út 42. 481-022.

Az igény be vé tel kor eb ben az eset ben az igény lõ rend sze -
res ha vi jö ve del mét kell iga zol ni.

A szo ci á lis el lá tá so kért, szol gál ta tá so kért jö ve del me
alap ján kell a té rí té si dí ja kat fi zet ni.

-Barta Józsefné-
-igazgató-

Változások az idõsellátásban

A he lyi Vö rös ke reszt ve ze té se, egy ál ta la szer ve zett
csont sû rû ség vizs gá la ta alak al má ból fel fi gyelt, mi lyen sok 
cu kor be teg él kör nye ze tünk ben.

Ar ra gon dol tak, össze kel le ne fog ni a sors tár sa kat. Így ke -
res tek meg a II. sz. Idõ sek Klub já ban, hogy itt le gyen el sõ
ta lál ko zá sunk. Csak né hány is me rõs nek szól tunk el jön -
né nek-e? Ér de kel né-e õket ki mi lyen gon dok kal küzd. El -
sõ al ka lom mal ja nu ár 25-én jöt tünk össze. A he lyi Vö rös
Ke reszt kép vi se le té ben Ollé Lászlóné jött el hoz zánk, a
me gye i ek kép vi se le té ben Gulácsiné Mol nár Etel ka,
mond ta el ta pasz ta la ta it. Sok hasz nos dol got mon dott el
Bú zás Sándorné a Tö rök szent mik ló si Cu kor be te ge kért
Egye sü let el nö ke. Be mu tat ta az Egye sü let mû kö dé sét,
sa ját pél dá ján mu tat ta be a be teg ség buk ta tó it, ered mé -
nye it. Hoz tak né hány pros pek tust, amely se gít sé gé re le -
het bár ki nek. Köz ben aki kér te meg mér ték a vércukrát.

Aki nek csa lád já ban, kör nye ze té ben van ilyen be teg, fel -
nõtt vagy gye rek, tud ja szá mos ne héz ség gel kell meg küz -
de ni ük. Egy más tól is so kat ta nul ha tunk, hi szen
mind nyá junk nak más je lent prob lé mát, ha van ki vel meg -
be szél ni, ta lán könnyebb lesz.

Ezért mi itt né há nyan úgy gon dol tuk, hogy ha von ta egy al -
ka lom mal össze jö vünk, ta lán szak em be re ket is si ke rül
meg nyer ni az ügy ér de ké ben. El já runk majd olyan ren -

dez vé nyek re amely se gít he ti éle tün ket és anya gi lag is
el ér he tõ.

Ha ön vagy gyer me ke ilyen be teg ség ben szen ved és tá -
maszt ke res, csat la koz zon hoz zánk, mert egy más nak le -
he tünk leg fõbb tá ma szai.

II. sz. Idõ sek Klub ja Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út
40.

-Mácsárné Lõkös Éva-
-klubvezetõ-

Ala ku ló ban a cu kor be te gek klub ja 

Feb ru ár 8-án Szapárfalu köz ség rész ben 31 sze mély
nyúj tot ta  a kar ját, hogy se gít sen

em ber tár sa in.

Kö zü lük egész sé gi ál la po ta mi att 
27-en tud tak vért ad ni. 1 em ber

most elõ ször szán ta rá ma gát
a se gít ség adás nak er re a for -
má já ra.

Kö szön jük mind azok ne vé -
ben, aki ken se gí te ni tud nak!

-Tû he gyi Ju li an na-

Véradás
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Elõ zõ lap szá munk ban kö zölt vas úti és au tó busz me net -
rend ben a hét fõ tõl-pén te kig és a hét fõ tõl-szom ba tig jel fel 
lett cse rél ve. A ja ví tott me net rend a www.fegy ver nek.hu
weboldalról le tölt he tõ. A hi bá ért el né zést kérünk

-szerkesztõség-

Hiba a menetrendben



Is ko lánk ta nu lói az idén sem tét len ked tek. Egy mást ér ték,
érik a sport ver se nyek. Igyek szünk mi nél több ese mé nyen
részt ven ni, s tu dá sunk hoz ké pest a leg job ban te lje sí te ni.

Ered mé nye ink:

Lab da rú gás:

(III. kor cso por tos fi úk, 11-12
éve sek)

-„Mi ku lás-ku pa” né ven ren dez -
tünk egy te rem lab da rú gó tor -

nát, aho vá hat csa pa tot hív tunk
meg. Két hár mas cso port ban zaj -

lot tak a se lej te zõk, majd a cso port -
el sõk az el sõ, a cso port másodikok a

har ma dik, a cso port ban a har ma dik he -
lyen vég zõk pe dig az ötö dik he lyért ját -

szot tak. Mi vel az egyik meg hí vott is ko la az
utol só pil la nat ban vissza mond ta a meg hí vást, így – hogy
az elõ ze tes prog ram ne bo rul jon – is ko lánk (az Or czy és a 
Mó ra kö zö sen) két csa pa tot in dí tott. El sõ csa pa tunk re -
me kül kez dett, hi szen szin te le ra dí roz ta a pá lyá ról az
örményesi csa pa tot (16-1!), ám a má so dik mér kõ zé sen
egy haj szál lal alul ma radt a ta va lyi gyõz tes nagykörûiekkel 
szem ben. Így a bronz meccsen vi gasz ta lód ha tott, ahol vi -
szont im po ná ló, kö zön ség szó ra koz ta tó já ték kal ver te az
ad dig re mek lõ tiszaroffiakat. A „B” csa pat két szo ros ve re -
sé ge után csak az 5. he lyért játsz ha tott, igaz ott he lyen -
ként öt le tes já ték kal meg is sze rez te azt. 

A vég ered mény:

1. Be rek für dõ

2. Nagy kö rû

3. Fegy ver nek „A”

4. Tiszaroff

5. Fegy ver nek „B”

6. Ör mé nyes

A tor na gól ki rá lya Lip csei Ger gõ lett 14 ta lá lat tal!

(II. kor cso por tos fi úk, 9-10 éve sek)

-A GÓLIÁT után pót lás te rem lab da rú gó baj nok ság kis kör -
ze ti mér kõ zé se i nek Törökszentmiklós adott ott hont, ahol
négy is ko la mér te össze ere jét. Csa pa tunk re mek já ték -
kal, min den el len fe lét le gyõz ve arany ér met szer zett!

Ered mé nye ink:

Fegy ver nek – Törökszentmiklós (Pe tõ fi): 16 – 0

Fegy ver nek – Tiszabõ: 3 – 0 

Fegy ver nek – Törökszentmiklós (Köl csey): 5 – 4 

Csa pa tunk tag jai: Er dé lyi Ben ce, Bu dai Fe renc (ka pu -
sok), Rácz Ri chárd, Bog nár Zsolt, Tóth Ger gõ, Er dei Ro -
land, Mága Csa ba, Nagy Krisz ti án, Er dõs Fe renc,
Göblyös Krisz ti án. Fel ké szí tõ ta nár: Csörghe Ta más

Ké zi lab da:

(III. kor cso por tos le á nyok, 11 –
12 éve sek)

-„Új évi-ku pa” né ven ren dez tünk
egy után pót lás ké zi lab da tor nát
Törökszentmiklóson (saj nos
Fegyverneken nincs ilyen sport -
ver seny meg ren de zé sé re al kal -
mas sport csar nok). Öt csa pat
rész vé te lé vel zaj lot tak a mér kõ -
zé sek. A jászboldogháziak min -
den te kin tet ben ki ma gas lot tak a

me zõny bõl. Nem csak ter me tük kel, ha nem meg al ku vást
nem tû rõ já té kuk kal is. Csak a min dent el dön tõ utol só
mér kõ zé sen si ke rült – ép pen ne künk – meg szo ron gat ni
õket, de ez „csak” az ezüst érem hez volt ele gen dõ. Ami
igen szé pen csil log, hi szen csa pa tunk tag jai egy kor osz -
tállyal vol tak ki seb bek a töb bi ek nél!

A vég ered mény:

1. Jászboldogháza

2. Fegy ver nek „A”

3. Túrkeve (Re for má tus Á.I.)

4. Törökszentmiklós (Hu nya di)

5. Fegy ver nek „B”

-Csa pa tunk ta va lyi évi sze rep lé sé nek kö szön he tõ en
meg hí vást kap tunk Deb re cen be, a Fõ nix Ku pá ra, amely
egy or szá gos ren de zé sû le ány után pót lás ké zi lab da fesz -
ti vál. Há rom na pon ke resz tül négy sport csar nok ban 52
meg hí vott csa pat rész vé te lé vel zaj lot tak a küz del mek. A
há zi gaz da DVSC Sport is ko la, az FTC és a Va sas után -
pót lás csa pa tai mel lett, részt vett a Gyõr és a Bé kés csa ba 
kor osz tá lyos csa pa ta is, de ér kez tek csa pa tok Szom bat -
hely rõl, Tiszavasváriból, Szek szárd ról, Gö döl lõ rõl, Sze -
ged rõl, sõt a Kas sa sze mé lyé ben még a ha tá ron túl ról is.
Mind ezek is me re té ben vér mes re mé nye ink nem le het tek. 
Ta pasz ta lat szer zés re vi szont ki vá ló an al kal mas volt ez a
ki rán du lás. Test kö zel bõl ta pasz tal hat tuk mennyi vel elõ -
rébb tar ta nak fel ké szült ség ben ezek az együt te sek. Erõt
és hi tet ad hat ez a to váb bi mun ká hoz. A csa pa to kat né -
gyes cso por tok ba sor sol ták, ahon nan a cso port el sõk ju -
tot tak a va sár na pi fi ná lé ba.

Ered mé nye ink:

DVSC – Fegy ver nek: 19 – 5

G.: Poós D.(3), Csortos D.(2)

Va sas – Fegy ver nek: 26 – 3

G.: Poós D.(2), Csortos D.

Szek szárd – Fegy ver nek: 29 – 5

G.: Sza bó F.(2), Csortos D.(2), Poós D.
-Csörghe Ta más-

Móra Sport

A tan kö te les ta nu lók ál ta lá nos is ko lá -
ba és az óvo dás ko rú gyer me kek óvo -
dá ba tör té nõ be íra tá sá nak
idõ pont já ról.

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se -
lõ tes tü le te a 3/2000.(II.24.)sz. ön kor -
mány za ti ren de let 9.§-a alap ján a
tan kö te les sé vá ló gyer me kek ál ta lá -
nos is ko lai be íra tá sá nak idõ pont ját
2008.már ci us 31.és 2008. áp ri lis 25.
kö zöt ti idõ ben ha tá roz za meg.

Ezen idõ tar tam el sõ két he té ben (már ci us 31 - áp ri lis 2.) a
kör zet ha tá ron be lül la kók be írá sa tör té nik.

Ezt kö ve tõ en (áp ri lis 18.-25.) tör tén het a kör zet ha tá ron kí -
vül la kó gyer me kek be íra tá sa.

He lye: a kör zet sze rin ti tag in téz mé nyek tit kár sá ga.

Az óvo dá ba tör té nõ be íra tás idõ pont ja: 2008. áp ri lis
15.-30.

He lye: Az in téz mény szék he lye. Fegy ver nek Fel sza ba du -
lás u. 88.sz.

-Bérczesi Má ria-

Beiskolázási tájékoztató
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A Hír mon dó 2007. ok tó be ri szá má ban tá jé koz tat tam  a
Tisz telt Ol va só kat ar ról, hogy ja nu ár ban sze ret nénk a böl -
csõ dei cso por tot be in dí ta ni, amely az óvo da szer ve ze ti
ke re te in be lül mû köd ne.

Öröm mel tá jé koz ta tom a Szü lõ ket, hogy ja nu ár 2-án a
böl csõ dei cso por tunk meg kezd te mû kö dé sét, je len leg 10
kis gyer mek kel, akik kö zül 8-an túl van nak a be szok ta tás
„ne héz sé ge in”.
Ön kor mány za tunk ma xi má li san biz to sí tot ta a mû kö dés
fel tét ele it. Si ke rült a tár gyi fel sze re lést, a be ren de zést a

nyi tás ra meg va ló sí ta nunk, és a szak ha tó sá gok tól a
Mû kö dé si En ge délyt meg kap nunk.

A ki csik ne ve lé sét két szak kép zett gon do zó nõ lát ja el, és
egy ki se gí tõ sze mély zet gon dos ko dik a min den na pi te en -
dõk rõl.
Ké rem a Ked ves Szü lõ ket, hogy akik sze ret né nek a böl -
csõ de mû kö dé sé vel, a gyer mek fel vé tel le he tõ sé gé vel is -
mer ked ni - szí ve sen ál lunk  ren del ke zé sük re a nyit va-
tar tás ide je alatt.

-Hillender Györgyné-
-óvodaigazgató-

Bölcsõde képekben

Te het sé gek Ér vé nye sü lé sé ért Köz hasz nú Ala pít vány az
Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la  Mó ra Fe renc
Tag in téz mé nyé ben.

Az Ala pít vány cél ja:

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 5.-8. osz tá lyos hát rá nyos
hely ze tû, rá szo ru ló ta nu ló i nak ma gas szin tû ne ve lé sé nek
elõ se gí té se, to vább ta nu lás ra va ló fel ké szí té se.

Ezen be lül ok ta tá suk anya gi, tár gyi, tech ni kai fel tét ele i nek 
ja ví tá sa és az eh hez szük sé ges mû sza ki, tech ni kai be -
ren de zé sek biz to sí tá sa, ki emel ten az ide gen nyelv ta nu -
lás és in for ma ti kai ok ta tás szint jé nek eme lé se. 

Ala pí tók:
• Prof. Dr. Horst Olschewski  /Graz, Österrech/
• Prof. Dr. And rea Olschewski  /Graz, Österrech/

Az ala pí tók 100.000.-Ft össze get he lyez tek el a OTP
Bank Tö rök szent mik ló si fi ók já nál ve ze tett bank szám lán.

 Az ala pít vány hoz bár mely bel föl di és kül föl di ter mé sze tes 
és jo gi sze mély csat la koz hat, ha a Ala pít vány cél ja i val

egyet ért és azt anya gi lag tá mo gat ni kí ván ja. A csat la ko -
zás fel tét elei az ala pí tó ok irat ban sze re pel nek. 

Az ala pít vány pénz be li, do lo gi és ter mé szet be li jut ta tá so -
kat is el fo gad hat, el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.

A Ku ra tó ri um tag jai: 
• Dr Vincze Lászlóné a Ku ra tó ri um el nö ke
• Ficsor Dé nes a Ku ra tó ri um al el nö ke és kép vi se lõ je
• Prof. Dr And rea Olschewski - tag
• Gazsó Zoltánné -tag
• Poósné Bog nár Györ gyi -tag
• Stefán Iván -tag
• Szilasi Péterné -tag

Az Ala pít vány mû kö dé sé nek és tá mo ga tá sá nak fel tét ele it 
az ala pí tó ok irat tar tal maz za.

Bí zunk ab ban , hogy a lét re ho zott ala pít vány ban meg fo -
gal ma zott cé lok kal mi nél töb ben egyet ér te nek,  azo kat si -
ke re sen meg tud juk va ló sí ta ni. 

-Prof. Dr Horst Olschewski-
-Prof. Dr And rea Olschewski-

Alapítvány a Móra Ferenc tagintézményben
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„Gyer me ke in ket nem meg vé de ni kell az élet ne héz sé ge i tõl, ha nem
al kal mas sá ten ni õket azok le küz dé sé re.”

 (Gieber Györ gyi)

„Fel ké szí tés a kom pe ten cia ala pú ok ta tás ra  az Or czy An -
na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lá ban”
Az élet re kell ne vel nünk, és er re csak az élet sze rû hely ze -
tek al kal ma sak.
Hát eb be vág tunk be le más fél tan év vel ez elõtt.
Ta pasz ta la ta in kat meg pró bál tam az okok kö ré cso por to -
sí ta ni, me lyek az új dol gok fe lé for du lást in do kol ták.
A gye re kek több ovi ból ér kez nek, sze mé lyi vál to zás tör té -
nik éle tük ben, más szo kás rend szer fo gad ja õket, na gyok
a szociokulturális kü lönb sé gek, a ké pes sé gek kö zött pe -
dig nem rit ka a 3-4 éves el ma ra dás sem.
Óvo da-is ko la át me net ne héz sé ge i nek át hi da lá sa,
iskolalkalmasság.
Na gyon jó nak tart juk er re a 6-9 he tes ala po zó idõ sza kot,

ami kor is komp lex ké pes ség fej lesz tés, köz ben fel mé rés
fo lyik. A gye re kek eb bõl csak a já té kot élik meg, nem pe -
dig az ed di gi év ele ji dressz írt - is me red a szí ne ket ?,
med dig tudsz szá mol ni ?, jobb ra ezt !, bal ra azt !, húz zad
a vo na lat ! stb. Mi, pe dig sok kal több in for má ci ót tu dunk
össze gyûj te ni ró luk az in di rekt hely ze tek ben, mint va la ha. 
Sok hely ze tet te rem tünk ar ra, hogy be szél hes se nek, õk
ma guk reg ge len te be szél ge tõ kör ben a kis éle tük nagy
dol ga i ról be szél het nek. Ren ge te get me sé lünk, na gyon
so kat mon dó ká zunk, ver se lünk, éne ke lünk, köz ben gya -
rap szik szó kincs ük, meg jön a be széd ked ve a fé lén keb -
bek nek, a túl be szé de sek pe dig meg ta nul ják már most,
hogy a má si kat is meg kel hall gat ni. Köz ben a ta ní tó ren -
ge teg dol got meg fi gyel: be széd ked vet, a szó kin cset, az
eset le ges be széd hi bá kat.
A min den na pos moz gá sos fel ada tok so rán ki ala kul a sa -
ját test meg élé sé vel a meg fe le lõ test kép, ami a tér be li,

majd sík ba át for dí tott ori en tá ció alap ja. Az egyed fej lõ dés
összes moz gás min tá ját utá noz zuk a csú szás tól egé szen
a kü lön fé le já rás min tá kig. Itt is meg fi gyel het jük az el ma ra -
dá so kat, a moz gás össze ren de zett sé gét, az oldaliságot.
Finommotorikai fel ada tok kal ügye sít jük az uj ja kat, erõ sít -
jük, il let ve la zít juk az izom za tot, de nem csak a ké zen, ha -
nem a lá bon is.  Sõt a kéz ügye sí té sét a láb uj jak kal és a
láb fej jel vég zett gya kor la tok kal ha ma rabb el ér jük, mint a
di rekt kéz re irányulóakkal. Sok rajz fel ada tot is kap nak.
Az ész le lé si gya kor la tok kal pe dig éle sít jük fü lü ket, sze -
mü ket, taktilis ész le lé sü ket, il let ve ezek össze ren de zé sét
is pró bá ra tesszük.
Te hát ren ge teg olyan le he tõ ség adó dik, amely komp lex
ké pes ség fej lõ dést ered mé nyez.
Cé lunk: ol va sás, írás, szá mo lás el sa já tí tá sá hoz szük sé -
ges ké pes sé gek ki ala kí tá sá val ne ala kul ja nak ki ta nu lá si
za va rok, a ki ala kult ké pes sé ge ket tart suk meg, il let ve ál -
lít suk vissza. 

Ré gi köz hely „néz tek mint ha so se hal lot tá tok vol na”. 
Per sze, mert ha csak hal lot ták, ak kor leg jobb eset ben is
csak a 20%-át je gyez te meg, ha csak lát ták a 30%-át, ha
hal lot ták és lát ták is az sem több 50%-nál. De ha mind
emel lé még sa ját sza va ik kal el is mond hat ták, még ak kor
is rok kant nak szá mí ta nak, mert 70%-nál töb bet nem je -
gyez het nek meg. Vi szont a cse lek vé sen ke resz tü li meg -
ta pasz ta lás 90%-os be vé sést ered mé nyez het.
A ta nu lás-ta ní tás fo lya ma tán vál toz tat ni kell.
A fel ké szü lé si idõ a tan órák ra jó val hosszabb. Az el mé le ti
fel ada tok mel lett sok manipulatív ké szü lés van. A mo dul -
rend sze rû tan anyag ok rész le te sen ki dol go zot tak, túl ter -
ve zet tek vá lo gat ni, sze lek tál ni kell. Az óra le ve zény lé se
vi szont sok kal könnyebb. 

foly ta tás a kö vet ke zõ ol da lon

Kom pe ten cia ala pú ok ta tás 
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foly ta tás az elõ zõ oldalról

Meg vál to zott a tan ter mi kör nye zet, sok kal ott ho no sabb,
gye re ket ki szol gá ló lett. Kis cso por tok ban 4-en ül nek,
ezen be lül ta nu ló pár ok ban is tud nak dol goz ni. Ez zel meg -
nö vel jük a ta nu lás fo lya ma tá ban a sze mé lyes in ter ak ci ók
szá mát. A ta nu ló ma ga, vagy ta nu ló pár ja ész re ve szi a hi -

bát, és azon nal ott a kor ri gá lás és egy ben a ta nu lás le he -
tõ sé ge. Egy mást is ta nít ják, egy más nak ol vas nak, együtt
szá mol nak, ol da nak meg szám fel ada to kat.
Di gi tá lis esz kö zök, internet és szoft ve rek szol gál ják ki
õket. Az IKT (in te rak tív táb la) nagy ked ven cük, imád ják.
Bá mu la tos al ko tá sa ik van nak, fel nõt te ket meg szé gye ní tõ
mó don ér te nek a szá mí tó gép hez.
Le he tõ ség nyí lik a dif fe ren ci á lás ra a tan anyag össze szer -
kesz té sé ben, és a fel dol go zás so rán is. A tan anyag mo -

du lok ba szer kesz tett, me lyek egy más ra épül nek,
tar tal maz zák a cél zott ké pes ség te rü le te ket.
Az is me ret szer zés több csa tor nás úton fo lyik, te vé keny -
ked te tõ fel ada tok kal. A tu dás cse lek vés hez kö töt ten, a le -
he tõ leg több per cep ci ós te rü let be vo ná sá val jön lét re. A
ké sõb bi fel idé zést is pon to san ez te szi le he tõ vé, az újabb
is me re tek pe dig rá épít he tõ ek. Egy té mát több ol dal ról is
meg kö ze lí tünk al ter na tí vá kat ad va a meg ér tés hez.
Sok kal több idõ jut az ol va sás ra, ré gi új mód szer rel ta nul -
nak: Meixner Il di kó pre ven ci ós mód sze ré rõl van szó. Las -
sabb, nyúj tot tabb a be tû ta nu lá si sza kasz, kés lel te tett az
írás ta nu lás.
A ma te ma ti ká ban is több idõt hasz nál ha tunk gya kor lás ra
a mennyi ség- és szám fo ga lom ki ala ku lá sá ra, mû ve let -
vég zés re, a becs lés re, mé rés re. Min den ki nek tu dunk
annyit nyúj ta ni, amennyit el bír. Min den ki nek van nak ked -
venc te vé keny sé gei, így min den ki úgy megy ha za, hogy
az nap is ta nult va la mit. 

Az ér té ke lés fo lya ma tos, nem eta lon hoz ké pest, ha nem
az ön ma gá hoz ké pest be kö vet ke zett fej lõ dést ju tal maz -
zuk. 
A ko ope ra tív ta nu lás alap -
ja i val már az el sõ osz tály -
ban ba rát koz nak.
Já té ko san cso por tok ala -
kul nak, meg is mer ked nek a
tiszt sé gek kel, egy sze rû fel -
ada to kon al kal maz zák az
egyes mó do kat, tech ni ká -
kat. Meg sze ret ték, és egy re 
gyak rab ban igény lik az
ilyen tí pu sú órá kat. Igyek -
szünk több ször, ha csak az
óra egy ré szé ben is al kal -
maz ni. Fel sõ ben már biz tos 
pro fi cso port mun ká sok
lesz nek. Te hát ha kell, fron -
tá li san dol go zunk, de amit
le het, igyek szünk más ho -
gyan, mint ed dig.
A tan köny vek, mun ka fü ze -
tek át te kint he tõ ek, szel lõ sek, fe les le ges il luszt rá ci ót nem
tar tal maz nak. A raj zok egy sze rû ek, akár a gye re kek is ké -
szít het ték vol na õket. Van me se könyv kész le tünk is min -

den kor osz tály szá má ra.
Ren ge teg a ki vá gott ma ni -
pu lá ci ós kár tya, Lego. Va -
rázs lá da, ami nek tény leg
va rá zsa van.
Nagy elõ re lé pést je lent az
in for ma ti kai esz kö zök meg -
lé te, mo dern tech ni ká val ok -
tat ha tunk. A gye re kek
imád ják, az is aki nek van ott -
hon, és az is , aki csak az is -
ko lá ban ta lál ko zik ve le. Ha
nincs ez a pá lyá zat, biz tos
több év be ke rült vol na ezek
be szer zé se.
Összes sé gé ben ne héz volt
a kez det, nem ad tuk fel.
Igyek szünk al kal maz ni az
újat, mert a gye re kek és mi
is sok kal job ban érez zük
ma gun kat. Meg fer tõ zõd -

tünk.
A kom pe ten cia ala pú ok ta tás ma olyan cél, amely
alap ve tõ en át ala kít ja az is ko lá ról, ta ní tás ról és ta nu -
lás ról va ló gon dol ko dást.
A kom pe ten cia: ki hí vá sok és ér tel me zé sek (www.oki.hu)
Biz tos va gyok ben ne, hogy lesz ho za dé ka a be fek te tett
mun ká nak, de eh hez idõt kell ad nunk.

-Mészárosné Sza bó Il di kó-

Kom pe ten cia ala pú ok ta tás 

Kõ mû ves- bur ko ló mun kát,
 hõ szi ge te lést vál la lunk. 

06-70/9310893
06-56/480-180
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2008. 01. 29-én ke rült sor a „Fel ké szí tés a kom pe ten cia
ala pú ok ta tás ra az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak -
is ko lá ban” pá lyá za tunk zá ró ren dez vé nyé re.

Kö szön tõt mon dott Huber Fe renc Fegy ver nek nagy köz -
ség pol gár mes te re.

 „Kulcs kom pe ten ci ák fej lesz té si le he tõ sé gei az in téz mé -
nyek ben” cím mel Szénási Lász ló - TIOK Kis új szál lás
szak mai ve ze tõ je, majd a „Di gi tá lis táb la hasz ná la tá nak
le he tõ sé gei, al kal ma zá sok tí pu sai és azok fej lesz té si le -
he tõ sé gei a di gi tá lis tan órán” Tóth Jó zsef - TIOK Kis új -
szál lás gaz da sá gi ta nács adó ja, az IKT mo dul tesz te lõ je
tar tott elõ adást.

A pro jekt meg va ló sí tá sát Len gyel Andrásné pro jekt ve ze -
tõ, az érin tet tek vé le mé nyét (Ta ní tó – Gye rek – Szü lõ)
Mészárosné Sza bó Il di kó, Szûcs Attiláné és Szerémi Ni -
ko lett össze gez te.

A zár szó ban Amb rus Dé nes szak mai ve ze tõ, is ko la igaz -
ga tó a pá lyá zat meg va ló sí tá sá ból adó dó elõ nyök rõl és a
foly ta tás ról szólt. 

-Lengyel Andrásné-

Zá ró ren dez vény 

„Fel ké szí tés a kom pe ten cia ala pú ok ta tás ra
Fegyverneken az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is -
ko lá ban”

A Nem ze ti Fej lesz té si terv Hu mán erõ for rás-fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram 2005/3.1.3 Fel ké szí tés a kom pe ten cia
ala pú ok ta tás ra  pá lyá zat egyik nyer te se ként, az Ok ta tá si
Mi nisz té ri um Alap ke ze lõ Igaz ga tó ság gal kö tött szer zõ dés 
alap ján 18 mil lió Ft fej lesz tést va ló sít hat tunk meg.

Az al kal ma zott kom pe ten cia fej lesz tõ prog ram cso ma gok:
• ma te ma ti ka-lo gi ka
• szö veg ér tés-szö veg al ko tás
• in for ma ti ka

Az al só ta go zat osz tály ter me i be ed dig nem lá tott szá mí -
tás tech ni kai esz kö zö ket (di gi tá lis táb lá kat) sze rel tünk be,
mo dern ta nu lói kör nye ze tet ala kít va ki.

A team: (6 pe da gó gus és 3 ve ze tõ) 60-150 órás mód szer -
ta ni és szer ve zet fej lesz té si to vább kép zé sen vett részt. 

A tan év ben meg is mer tet tük a prog ra mot tan tes tü le tünk -
kel, a szü lõk kel, a fenn tar tó val, part ner szer ve ze te ink kel,
va la mint tér sé günk pe da gó gu sa i val.  

Mun kánk kap csán meg újí tot tuk Pe da gó gi ai Prog ra mun -
kat, He lyi Tan ter vün ket.

Te vé keny sé günk ké pes ség fej lesz tés az adott ta ní tá si
órá kon, va la mint tan órán kí vü li fog lal ko zá so kon, mellyel

biz to sít ha tó  a gyer me kek élet ko ri sa já tos sá gá nak meg fe -
le lõ üte mû to vább ha la dás. 

Csök ken tet tük az óvo da-is ko la át me net ne héz sé ge it,
fenn tar tot tuk/fel kel tet tük az is ko lá ba lé põ gyer me kek ér -
dek lõ dé sét.

Meg va ló sí tók:
 Baranyiné Buj do só Ág nes, Czifra Zsigmondné, Ko -

vács Irén , Mészárosné Sza bó Il di kó, Stefán Edi na,
Szûcs Gyu la Attiláné,

Me nedzs ment:
 Szak mai ve ze tõ: Amb rus Dé nes
 Pénz ügyi ve ze tõ: Ke le men Csa ba
 Pro jekt me ne dzser: Len gyel Andrásné

-Baranyiné Bujdosó Ágnes-

Fel ké szí tés a kom pe ten cia ala pú ok ta tás ra

Bank és biz to sí tás egy he lyen!
IGEN!

Ez most már az ALLIANZ HUNGÁRIA 
BIZTOSÍTÓ ZRT. -nél is le het sé ges!

ALLIANZ Bank 2006-os in du lá sá val tel jes kö rû
szol gál ta tást nyújt:

-Folyószámla ve ze tés -Betétlekötés
-Személyi köl csön -Bankszámlahitel

-Jelzálog köl csön
AKCIÓ:-2 hó na pos le kö tött be tét

évi 10%-os ka mat tal
  -China Max-A kí nai Csúcs: 

Egy ru gal mas be fek te tés, amellyel
a di na mi ku san fej lõ dõ kí nai vál la la tok
rész vény nö ve ke dé se i bõl ré sze sül het.

ALLIANZ Biz to sí tó tel jes kö rû
biz to sí tá si szol gál ta tás nyújt:

-Lakásbiztosítás -Életprogram
-Gépjármû fe le lõs ség biz to sí tás
-CASCO -Életbiztosítás
-Egészség-, Ön kén tes-, Ma gán nyug díj-pénz tár

Ked vez mé nye ket is igény be ve het
a meg lé võ biz to sí tá sa i ra.

Ér dek lõd jön most!
Fegyverneken az ALLIANZ 

te rü le ti kép vi se lõ jé nél:
Sza bó Me lin da 30/239-7572-es

te le fon szá mon.
Sze mé lye sen szer dán ként 15-17 órá ig

a fegyverneki
Mû ve lõ dé si Ház kis ter mé ben.
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 A fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (5231 Fegy -
ver nek, Fel sza ba du lás út 184.) pá lyá za tot hir det könyv tá -
ros köz al kal ma zot ti jog vi szony ra.

A be töl ten dõ ál lás hely rõl: 
• Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony, tel jes

mun ka idõs 8 hét/320 órás.
• A mun ka kör: könyv tá ros. A mun ka min den könyv tá ri

szak te rü le tet ma gá ban fog lal.
• A szer ve ze ti egy sé ge: Könyv tár
• A mun ka vég zés he lye: Fegy ver nek, Fel sza ba du lás u.

146, 

 Köz sé gi ren dez vé nyek ese tén a ren dez vé nyek hely szí ne
• Pró ba idõ: 3 hó nap.
• Jut ta tá sok a KJT sze rint.
• A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja: Tû he gyi Ju li an na

igazgató.
• A pá lyá zat el bí rá lá sa az igaz ga tó ha tás kö re, ha tár ide -

je: 2008. áp ri lis 15.
• A mun ka kör leg ko ráb ban 2008. áp ri lis 21-tõl tölt he tõ

be.

Pá lyá za ti fel té te lek:
• Vég zett ség

– egye te mi szin tû szak irá nyú szak kép zett ség, vagy
egye te mi szin tû vég zett ség és a mun ka kör be töl té -
sé hez szük sé ges szak ké pe sí tés; vagy 

– fõ is ko lai szin tû szak irá nyú szak kép zett ség és a
mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges szak irá nyú szak -

kép zés ben szer zett fel sõ fo kú szin tû szak ké pe sí tés,
vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és a mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges szak kép zés ben szer zett fel sõ -
fo kú szak ké pe sí tés, vagy az alap kép zés hez
kap cso ló dó szak irá nyú to vább kép zés ben szer zett
fel sõ fo kú szak ké pe sí tés; vagy

– fõ is ko lai szin tû szak irá nyú szak kép zett ség, vagy fõ -
is ko lai szin tû vég zett ség és a mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges szak kép zés ben szer zett kö zép szin tû 
szak ké pe sí tés.

• A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: már ci us 21.
• A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok:

– is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést iga zo ló dip lo ma 
má so la ta,

– szak mai ön élet rajz,
– er köl csi bi zo nyít vány.

• El várt kom pe ten ci ák:
– Önál ló mun ka vég zé si ké pes ség 
– Pon tos, pre cíz mun ka.
– Szá mí tó gé pes fel hasz ná lói is me re tek 

A pá lyá za tot az in téz mény igaz ga tó já hoz kell el jut tat ni az
in téz mény szék he lyé re (Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út
184). 

Ér dek lõd ni az 56/481-028-as te le fon szá mon és a
muvhaz@fegy ver nek.hu cí men le het.

-Tû he gyi Ju li an na-

Pá lyá zat köz al kal ma zot ti jog vi szony ra

So kan vár ják a Kar nagy ok Kó ru sá nak és a fegyverneki
Nõi Kar nak kö zös elõ adá sát a Ró mai Ka to li kus
Templomban.

Eb ben az év ben Vi rág va sár na pi Hang ver seny ét, az ün -
nep idõ pont já ra ter vez tük. Ez sze re pel a Fegyverneki Hír -
mon dó naptárán is.

Idõ köz ben a hang ver senyt el ha lasz tot tuk. 

Ta va szi Hang ver seny lesz, me lyet áp ri lis 19-én 15 30-tól
tar ta nak meg a kó ru sok.

A da lok a re ne szánsz stí lust idé zik meg Má tyás ki rály ko -
ro ná zá sá nak 550. év for du ló ja alkalmából.

Min den kit sze re tet tel vá runk!
-Tû he gyi Ju li an na-

Tavaszi hangverseny

Az önkorrmányzat 
• 2008. már ci us 6-én 18 órá tól  Szapárfalu Klub könyv -

tár ban,
• 2008. már ci us 13-án 18 órá tól az Or czy An na Á.I.  Mó -

ra Fe renc Tag in téz mé nyé ben,
• 2008. már ci us 20-án 18 órá tól a Mû ve lõ dé si Ház ban

tart köz meg hall ga tást.

Napirend:

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

-Tûhegyi Ju li an na-

Közmeghallgatások

A Go be lin-ki ál lí tás már ha gyo má nyos nak szá mít
Fegyverneken. Eb ben az év ben má jus 13-27. kö zött mu -
tat ják meg új mun ká i kat a fegyverneki asszo nyok.

A mun ká kat má jus 6-án 16 órá ig le het név vel, cím mel el -
lát va be hoz ni a Mû ve lõ dé si Ház ba.

Azok, akik más fé le ké zi mun ká i kat akar ják meg mu tat ni a
kö zön ség nek, himzéstõl a hor go lá son, kö té sen át min -
den fé le tech ni ká val ké szült mun ká kat hoz hat nak név vel,
cím mel el lát va szep tem ber 2-án 16 órá ig.

A go be li nen kí vül min den faj ta tech ni kát be mu ta tó ki ál lí tás 
szep tem ber 9-23. kö zött fo gad ja majd a lá to ga tó kat.

-Tû he gyi Ju li an na-

Ké zi mun ka - ki ál lí tá sok

A Kál vá ria domb bal kap cso la to san az utób bi idõ 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 rõl ér kez tek azért, hogy meg gyógy ul ja nak.

A hi deg idõ 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 lõ 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.

-Tû he gyi Ju li an na-

Dombébresztõ



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 mû ve lõ dé si in téz mé -
nyek, köz gyûj 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.

Té ve dést okoz hat, hogy az egy há zak nak is van adó szá -
muk. Ha az adó zó ezt ír ja a nyi lat ko za tá ra, ak kor azt a tár -
sa dal mi szer ve ze tek nek szó ló pénz bõl utal nák, ami rõl a
tör té nel mi egy há zak le mond tak. Ezért ez az APEH-et il le ti 
meg.

Ilyen kor nem mon dunk le a jö ve del münk egy újabb ré szé -
rõl, csak a 2007-ben már a ki fi ze tõ he lyen le vont, vagy vál -
lal ko zó ese tén már be fi ze tett adó egy ré szé rõl
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 tû bo rí ték ban ad hat ják át mun kál ta tó juk nak
a ren del ke zõ 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 lõ ma gya rá za tot nem kell fel -
tün tet ni!)

15412641-2-16 Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

19222703-1-16 Fegy ver nek Mû 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 lõk, Ne ve lõk Együtt Fegy ver nek Ta -
nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány (Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la
és Szak is ko la di ák ja i ért)

18832646-1-16 Fo gom a ke zed Ala pít vány (Az An gol kert
Cse cse mõ-ott hon ban ne vel ke dõ gyer me ke kért)

18837926-1-16 Baldácsy Mû 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:

Ugyan azt az 1 %-ot csak egy hely re ajánl hat juk! 
- szerk -

Ajánljuk az 1%-ot a fegyverneki szer ve ze tek nek!

A fo gá si nap lók le adá si ha tár ide je le járt. A fo gá si ered mé -
nyek össze sí té se meg tör tént, és to váb bí tot tuk a Hor gász
Szö vet ség hez Szol nok ra. A ta pasz ta la tok alap ján egy pár 
do log ra sze ret ném fel hív ni a fi gyel met:
• A fo gá si nap lót an nál a hor gász egye sü let nél kell le ad -

ni, ahol a hor gász en ge délyt ki vál tot tuk.
• A le adá si ha tár idõ ja nu ár 10. Ké sõbb már azért nem fo -

gad juk el a fo gá si nap lót, mert az egye sü let nek össze -
sí te ni és to váb bí ta ni kell a ka pott ered ményt. En nek
szin tén meg van a ha tár ide je.

• Ak kor is le kell ad ni a fo gá si nap lót és a táb lá za tot, ha
az il le tõ nem fo gott ha lat.

• A fegyverneki holt ágon ki fo gott ne mes ha lat be kell ír ni
a fo gá si nap ló ba is és a fo gá si táb lá zat ba is, mert az el -
sõ ben a Hor gász Szö vet sé get, a má so dik ban meg a te -
rü le ti jegy ki adó ját tá jé koz tat juk a ki fo gott hal
mennyi sé gé rõl.

• Mi vel a hor gász egye sü let nek nincs sa ját vi ze, a fo gá si
nap ló ba a 38. ol dal ra, az egyéb vi zek re kell be ír ni a
fegyverneki holt ágon ki fo gott ha lat.

• Év vé gén a fo gá si nap ló ban össze sí te ni kell a ki fo gott
hal mennyi sé gét. Kg-ban kell meg ad ni az ered ményt
egész szám ra ke re kít ve. /Egész év ben is így kell a nap -
lót ve zet ni./

• Je len leg már min den faj ta en ge dély kap ha tó hor gász -
egye sü le tünk nél. A Hír mon dó elõ zõ szá má ban meg je -
lent, hogy mennyi be ke rül nek a te rü le ti je gyek a
fegyverneki holt ágak ra. Saj nos volt olyan hor gász, aki
fél re ér tel mez te a dol got és azt gon dol ta, hogy ennyi be
ke rül a hor gász en ge dély. A ré gi hor gá szok nak már tud -
ni uk kel le ne, de most új ra meg is mét lem: csak az a hor -
gász vált hat te rü le ti je gyet, aki az adott év re ki vál tot ta
az ál la mi je gyét, a szö vet sé gi bé lye gét, be fi zet te a tag -
dí ját és van fo gá si nap ló ja. Mind ezek bir to ká ban ki le -
het vál ta ni az éves te rü le ti je gyet, a he ti je gyet, vagy
na pi je gyet. A fel so rol tak hi á nyá ban vi szont se hol nem
tud sen ki te rü le ti je gyet vál ta ni. Gon do lom, hogy ért he -
tõ, amit le ír tam. 

A hor gász en ge dé lyek áru sí tá sa vál to zat lan:
• szer da: 17-18 órá ig
• pén tek: 17-18 órá ig

/ Szük ség ese tén a nyit va tar tást meg hosszab bít juk!/

Meg ké rek min den kit, hogy a hor gász en ge délyt sze mé -
lye sen jöj jön el ki vál ta ni. Ugyan eb ben az idõ pont ban hor -
gász vizs gát is le het ten ni.

A 2008. év je les év lesz egye sü le tünk éle té ben. Ugyan is
az idén ün ne pel jük meg ala ku lá sunk 25. év for du ló ját.
Ren dez vé nye in ket is en nek tük ré ben fog juk le bo nyo lí ta ni, 
hogy mél tó kép pen meg em lé kez zünk er rõl az ese mény rõl
és be bi zo nyít suk, hogy mél tók va gyunk a be csü le tes hor -
gá szok bi zal má ra.

A ta va szi hor gász ver se nyün ket is en nek je gyé ben ren -
dez zük. Az idõ pont ja elõ re lát ha tó lag  áp ri lis vé ge. He lye:
a már meg szo kott 2-es holt ág. Aki ad dig ra ki vált ja a hor -
gász en ge dé lyét, azt le vél ben, a töb bi e ket a Hír mon dón
ke resz tül fog juk ér te sí te ni.

Még a te le pí té sek rõl egy pár szót. Már ci us vé gén, áp ri lis
ele jén ho rog ra érett pon tyok lesz nek te le pít ve a
fegyverneki holt ágak ba.

Ad dig is jó hor gá sza tot kí vá nok min den ki nek:
-Tukarcs Istvánné-

-elnök  -

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

Szol no ki fog tech ni kai la bo ra tó ri um ba
idén érett sé gi zõ fi a talt fel ve szek.
Je lent kez ni le vél ben, kéz zel írott

ön élet rajz zal le het,
Danyi Kár oly Fegy ver nek

Marx út 11/B cí men.
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Egye sü le tünk lab da rú gó csa pa ta ja nu ár kö ze pén kezd te
el té li fel ké szü lé sét. Az edzõmérkõzések mel lett edzõ tá -
bor és te rem lab da rú gó tor na is sze re pelt a prog ram ban. 

Saj nos az el múlt évek kel el len tét ben idén nem si ke rült a
te rem tor na dön tõ jé be ke rül ni. A se lej te zõ cso port 2. he -
lyén vé gez tünk Túrkevén. 

A játékoskeretünkben tör tént vál to zás ról, né hány mon -
dat ban. A csa pat tól nem tá vo zott fut bal lis ta, el len ben há -
rom ér ke zõ rõl is be szá mol ha tok. Csörghe Ta más
Kõ te lek rõl érkezett, Papp Kris tóf és Sán dor Jó zsef a
zagyvarékasiak me zét cse rél te zöld-fe hér re. El sõ edzõ -
mér kõ zé se in ket is le ját szot tuk, me lye ken az ifi vel ki e gé -
szül ve több mint húszan ju tot tak játékle he tõ ség hez. 

Ered mé nyek:

Fegyvernek-Nagyiván:  2-4

Fegyvernek-Szajol: 1-4

Törökszentmiklós-Fegyvernek: 2-6

A már ci us 8-i besenyszögi nyi tány elõtt szer dán ként és a
hét vé ge ken újabb fel ké szü lé si mér kõ zé sek vár nak a csa -
pat ra. 

Után pót lás-csa pa ta ink sem pi hen nek, hi szen min den kor -
osz tá lyunk gõz erõ vel edz az is ko lák tor na ter me i ben. A
leg ki seb bek pe dig, már ci us ele jén Rákóczifalván mé ret -
te tik meg tu dá su kat egy te rem fo ci tor nán. 

Öröm te li hír egye sü le tünk há za tá já ról, hogy ala ku ló ban
van nõi ké zi lab da csa pa tuk. A lá nyok Be ne dek Zsolt test -
ne ve lõ ve ze té sé vel már fél éve edze nek. Elõbb ki kap cso -
ló dás nak szán ták, de egy re töb ben szálltak be a
tré nin gek be. A csa pat ve ze tõ fel ke res te egye sü le tünk ve -
ze tõ sé gét, ab ból a cél ból, hogy sze ret né nek szak osz tály -

ként be lép ni szer ve ze tünk be, me lyet a ve ze tõ ség öröm -
mel fo ga dott. Ké zi lab dá sa ink egy he te Tö rök szent-
miklóson vet tek részt ké zi lab da tor nán, ahol a fel ju tás ra
pá lyá zó Be rek für dõ és Tiszapüspöki mö gött a har ma dik
he lyen vé gez tek. 

A lá nyok ter vei kö zött sze re pel, hogy õsszel in dul nak a
me gyei pont va dá szat ban, és a Vi rág zó Ti sza Nap ján ké -
zi lab da tor nát szer vez ze nek a sport pá lyán. Eh hez ren ge -
teg mun ká ra és se gít ség re van szük sé gük. Egyik
leg na gyobb hát rá nyuk, hogy Fegy ver nek nem ren del ke -
zik olyan csar nok kal amely ben tel jes ér té kû mun kát le het -
ne vé gez ni, de reméljük, hogy a be fek te tett mun ka
meg hoz za gyü möl csét és a lab da rú gás mel lett ezen túl
ké zi lab da si ke rek rõl is be szá mol ha tunk. 

Sok si kert kí vá nunk ne kik.
-Faragó Zsolt-

Sport

14. oldal Fegyverneki Hírmondó 2008. február 21.

A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár a Hely tör té ne ti Gyûj te -
mény fenn tar tá sa és a múlt meg õr zé se mi att ed dig is vár -
ta azo kat a fény ké pe ket, ame lyek a már ré gen el halt
csa lád ta go kat, is me ret len hely re ke rült osz tály tár sa kat
áb rá zol ta.

Gyûj tünk min den olyan ké pet, amely va la mi lyen mó don
kö tõ dik Fegyvernekhez.

Ter mé sze te sen, csak ak kor vesszük át örök re a ké pet a
tu laj do no sá tól, ha õ úgy sze ret né. Egyéb ként
beszkenneljük (szá mí tó gép pel fel dol goz zuk úgy, hogy
sér tet len ma rad) és vissza ad juk a tu laj do no sá nak.

Vi se let ku ta tás ba fog tunk az in téz mény ben. Vá runk min -
den olyan ké pet is, amely rõl a tu laj do nos sem mit sem tud, 
csak azt, hogy Fegyverneken ké szült.

A ké pe ken lát ha tó ru há za tok ból sze ret nénk szak em ber
se gít sé gé vel egy „fegyverneki vi se let”-et ki ala kí ta ni.
Olyan ru há zat ra gon do lunk, amely ma is hord ha tó, de a
fegyverneki jel leg ze tes sé get hord ja ma gán. 

Ha va la ki rá te kint egy ilyen ru há zat vi se lõ jé re, pon to san
tud ja, hon nan jön, ho vá tar to zik.

Ké rem, hogy a ké pe ket a Mû ve lõ dé si Ház ba hoz zák be. A 
gyor sabb ügy in té zés mi att elõ nyös, ha te le fo non idõ pon -
tot egyez te tünk.

-Tû he gyi Ju li an na-

Régi fényképek

Az 1848-as for ra da lom és sza bad ság harc ra em lé ke zõ
köz té ri meg em lé ke zés idõ pont ja: már ci us 15. 900.

-szerkesztõség-

Ko szo rú zás

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT!

HORVÁTH BÉLA szak ok ta tó

(ATI SZOLNOK)

Fo lya ma to san szer vez 

sze mély gép ko csi, 

mo tor ve ze tõ tan fo lya mot

FEGYVERNEKEN.

El mé le ti kép zés az Or czy A.

Ált. Isk. és Szak is ko lá ban.

TANFOLYAM in dul:

2008. már ci us 04. 17 óra

(volt tûz ol tó szer tár)

RÉSZLETFIZETÉSRE VAN

LEHETÕSÉG!

Tel.: 06-30/273-3507 vagy
06-30/6072652

A Dó zsa Gy. út 4. sz.
alat ti épü let ben

he lyi sé gek
bér be adók.

Iro dá nak, üz let nek,
mû hely nek, stb.

Ér dek lõd ni
a hely szí nen.

 



Em lé ke zés Hol ló And rás
ha lá lá nak 3. év for du ló já ra

„Lel ked mint fe hér ga lamb,
csen de sen messzi re szállt,

hi á ba ke re sünk, könnyes sze münk
már so ha nem ta lál.

De tud juk, hogy a csil la gok kö zött
A leg fé nye sebb te le szel.

Utat mu tatsz, mert szí vünk ben örök ké lé te zel.”

Sze re tõ csa lá dod

Jó nás Já nos ha lá lá nak 1. év for du ló ján

„El csi tult egy szív, mely ér tünk do bo gott,
pi hen egy kéz, mely ér tünk dol go zott

ál mod tál egy öreg kort, cso dá sat és szé pet,
az uno kák ri csa já tól vi dá mat és szé pet.
A ke gyet len ha lál min dent össze té pett,

sze re tünk, nem fe le dünk té ged”

Fe le sé ged, két fi ad, menyed és uno ká id

A 2008. év ben a fa lu gaz dá szi iro dá ba ügy in té zés gya nánt 
ér ke zõ ter me lõk ta pasz tal ni fog ják, hogy a má ra úgy mond 
meg szo kot tá vált, az el múlt évek gya kor la tá ra épü lõ, ed -
dig ru tin sze rû en vég zett ad mi niszt ra tív te en dõk több új , a
vo nat ko zó jog sza bály ok vál to zá sai mi att nap vi lá got lá tott
ele mek kel egé szül nek ki. Ezen új don sá gok a leg több
ügy fe let érin tõ õs ter me lõi iga zol vány ér vé nye sí té se, il let -
ve ki vál tá sa, va la mint a te rü let ala pú nö vény ter me lé si tá -
mo ga tás vo nat ko zá sá ban is je len van nak és lesz nek.

Az el múlt év vé gén az õs ter me lõk több for rás ból ér te sül -
het tek ar ról, hogy az idei év tõl kez dõ dõ en az ÁFA tör vény
vál to zá sa kö vet kez té ben a gaz da sá guk ban meg ter melt
ter mé ke ket ab ban az eset ben tud ják le gá li san ér té ke sí te -
ni, ha az adó ha tó ság tól adó szá mot vál ta nak. Adó szá mot
an nak a ter me lõ nek is vál ta nia kell, aki fel vá sár ló nak ér té -
ke sít, to váb bá an nak is, aki sa ját ma ga, ott ho ná ban, vagy
pi a con ad ja el a ter mé ke it. Az adó szá mot az el sõ ér té ke -
sí tés elõtt kell ki vál ta ni uk. Cél sze rû azon ban ezt az új,
meg hosszab bí tott, már ci us 31-i dá tu mig meg ten ni ük.
Még pe dig azért, mert az adó szám igény lé sé hez szük sé -
ges 08T101 for ma nyom tat vá nyon a ter me lõk csak ezen
idõ pon tig vá laszt hat ják egyi de jû leg az ÁFA aló li ala nyi
men tes sé get és a kom pen zá ci ós fel árat. Azon ter me lõk -
nél fon tos ez iga zán, akik a fel vá sár lók fe lé tör té nõ ér té ke -
sí té se i ken túl sa ját ma guk is ad nak el ter mé ke ik bõl. Az
adó szám mal ren del ke zõ ter me lõ a fel vá sár ló tól az ér té -
ke sí tés so rán to vább ra is fel vá sár lá si je gyet kap, me lyen
a ter mé kei ára a kom pen zá ci ós fel ár ral nö vel ten ke rül fel -
tün te tés re. Aki sa ját ma ga ér té ke sít, an nak nyug ta és
szám la tömb bel kell ren del kez nie,  az ér té ke sí tés so rán
ezen bi zony la to kat kell ki ál lí ta nia a ve võk fe lé. A nyug ta
és szám la töm böt a nyom tat vány bol tok ban az adó szám -
mal ren del ke zõk vá sá rol hat ják meg. Az új õs ter me lõi iga -
zol ványt vál tók nak az adó szám ki vál tá sá ra az õs ter me lõi
iga zol vány kel té tõl szá mí tott 15 nap áll ren del ke zé sük re.
Az adó szám ki vál tá sá hoz szük sé ges 08T101 for ma -
nyom tat vány sze mé lye sen, vagy pos tai úton is el jut tat ha -
tó a te rü le ti leg il le té kes adó ha tó ság hoz. Az adó szám
ki vál tás ról, az ÁFA tör vény vál to zá sa i ról a bi zony la to lá si
rend rõl bõvebb tájékoztatás az APEH-tól is kérhetõ.

Az õs ter me lõk szá má ra min den év ben alap ve tõ fel adat
volt és ma radt is, az õs ter me lõi iga zol vá nyok ér vé nye sí té -
se, az az, az idei év re szó ló ér té ke sí té si la pok ki vál tá sa.
Az iga zol vá nyo kat cél sze rû már ci us 20-ig be hoz ni a fa lu -
gaz dász iro dá ba két ok ból is. Az egyik az, hogy a fen ti dá -
tum mal be zá ró lag le het sé ges az iga zol vá nyo kat ja nu ár
01-re vissza me nõ le ges dá tum mal ér vé nye sí te ni, te hát az
õs ter me lõi adó zá si ked vez mé nyek szem pont já ból így a
tel jes év fi gye lem be ve he tõ. A má sik ok pe dig, hogy a
már ci us 20-i idõ pon tig le het sé ges az õs ter me lõi iga zol vá -
nyo kon sze rep lõ, elõ zõ év ben, il let ve évek ben vá lasz tott
adó zá si mó dot meg vál toz tat ni. Az õs ter me lõi iga zol vá -
nyok ér vé nye sí té se so rán azon ban az idei év ben szük sé -
ges egy, a ter me lõk gaz da sá gá nak szer ke ze tét, il let ve az
ér té ke sí te ni kí vánt ter mé kek fel so ro lá sát rög zí tõ adat nyil -
ván tar tó la pot ki töl te ni két pél dány ban. A ki töl tött, a ter me -

lõ, va la mint a fa lu gaz dász ál tal hi te le sí tett ok irat egyik pél -
dá nyá nak az õs ter me lõi iga zol vány ba kell ke rül nie, míg a
má si kat a Hi va tal õr zi. Az adat nyil ván tar tó la pok ra rá kell
ve zet ni a hasz ná lat ban lé võ ter mõ föl dek hely raj zi szá ma -
it, il let ve azok te rü le tét, to váb bá az ál lat tar tó épü le tek
alap te rü let ét és fé rõ hely ét is. Ezt azért tar tom fon tos nak itt 
ki emel ni, hogy a fel so rolt ada tok kal az ügy fél fo ga dás ra
ér ke zõ gaz dák elõre fel tudjanak készülni.

     A te rü let ala pú tá mo ga tá sok igény lé sé hez ter mé sze te -
sen az el múlt évek hez ha son ló an az idei év ben is kér he tik 
a fa lu gaz dász se gít sé gét. A tá mo ga tás ról ren del ke zõ jog -
sza bály még nem ke rült ki adás ra, te hát rész le tek be me -
nõ en je len leg még az el já rá si sza bá lyok ról nem tu dok
tá jé koz ta tást ad ni. Annyi azon ban már bi zo nyos, hogy a
meg szo kott mó don, pa pír ala pon el ké szí tett ké rel mek be -
nyúj tá sa mel lett egy re in kább te ret kap a szá mí tó gé pen,
elekt ro ni ku san, ügy fél ka pun ke resz tül el ké szí tett és be -
nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem le adás le he tõ sé ge. Azon ter -
me lõk, akik sa ját ma guk is, vagy bár mely csa lád tag juk
ren del ke zik szá mí tó gé pes is me re tek kel, a te rü let ala pú
tá mo ga tás elekt ro ni kus for má ban tör té nõ el ké szí té se és
MVH fe lé be nyúj tá sa nem okoz nagy prob lé mát. Elõ ze tes
in for má ci ók sze rint az elekt ro ni kus ké re lem le adás leg -
prak ti ku sabb for má ja, ha az ügy fél ka pun ke resz tül tör té -
nik. Az ügy fél ka pu nyi tá sa a te rü le ti leg il le té kes,
tö rök szent mik ló si Ok mány iro dá ban kez de mé nyez he tõ.
Ide a ter me lõ nek a sze mé lyi iga zol vá nyán kí vül az e-mail
cí mét kell ma gá val vin nie, ugyan is az Ok mány iro da ezen
e-mail cím re fog ja meg kül de ni az ügy fél ka pu ak ti vá lá sá -
hoz szük sé ges kó dot. Az ügy fél ka pu nyi tá sa in gye nes és
cél sze rû mind azok nak még a tá mo ga tá si ké rel mek be -
adá si idõ sza ka elõtt kez de mé nyez ni, aki e for má ban sze -
ret né el ké szí te ni és be ad ni te rü let ala pú tá mo ga tá si
ké rel mét. Ter mé sze te sen a ké rel mek el ké szí té sé nek és
be adá sá nak sza bá lyai az el kö vet ke zõ idõ szak ban fog nak 
rész le te i be me nõ en is mert té vál ni, így cél sze rû a
falugazdásszal folyamatosan tartani a kapcsolatot.

 Itt sze ret ném a fi gyel mük be aján la ni, hogy amennyi ben
az ez idá ig hasz nált te rü le te i ket érin tõ vál to zás lé pett fel a
gaz da sá guk ban, a föld hasz ná la ti be je len té se ket szí ves -
ked je nek a te rü le ti leg il le té kes kör ze ti Föld hi va tal ban
pon to sí ta ni.

Az el múlt év ben fel hasz nált gáz olaj jö ve dé ki adó já nak
vissza igény lé se tár gyá ban az el múlt év hez vi szo nyít va a
kis ter me lõ ket érin tõ en nincs je len tõs el já rás rend be li vál -
to zás, így cél sze rû mi ha ma rabb, még a te rü let ala pú tá -
mo ga tás ügy in té zés ének kez de te elõtt a vissza igény lést
kez de mé nyez ni.

Amennyi ben a fen ti té ma kö rök ben, il let ve eze ken túl me -
nõ en bár mi ne mû, a gaz dál ko dást érin tõ in for má ci ó ra, se -
gít ség re van szük sé gük az idei év ben, a csü tör tö ki
na po kon az ügy fél fo ga dá sok al kal má val szí ve sen ál lok
ren del ke zé sük re.  

-Kiss Ró bert-
-falugazdász-

A me zõ gaz da sá gi ter me lõk fi gyel mé be
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A Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Ver se ghy Fe renc
Könyv tár és Mû ve lõ dé si In -
té zet, a fegyverneki Mû ve -
lõ dé si Ház és Könyv tár és a 
Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai
Tár sa ság Fegyver nek
Nagyköz ség Ön kor mány -
za ta és a Nem ze ti Kul tu rá lis 
Alap tá mo ga tá sá val meg -
hir de ti a 

XVII. Weöres Sán dor Or -
szá gos Gyer mek szín ját szó 
Ta lál ko zó Jász-Nagykun
-Szolnok Me gyei Be mu ta -
tó ját Fegyverneken.

A me gyei be mu ta tó hely szí ne és idõ pont ja:

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár, Fel sza ba du lás út 184.
• 2008. már ci us 28. (pén tek)
• 2008. már ci us 29. (szom bat)

Ha a je lent ke zõk 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 zót a meg szo kot tól el té rõ en 2008-ra 2007. õszén 
meg hir det tük. Õsszel regiszrálhattak azok a cso por tok,
cso port ve ze tõk, akik már ak kor tud ták, hogy részt kí ván -
nak ven ni a ta lál ko zón.

A re giszt rált cím re meg hí vót kap tak a Ma gyar Drá ma pe -
da gó gi ai Tár sa ság ren dez vé nye i re.

A tény le ges ne ve zé si ha tár idõ: 2008. feb ru ár 29.

A cso port ve ze tõk nek kép zé se ket is szer vez a Ma gyar
Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság. A leg kö ze leb bi
helyszineken az aláb bi idõpontokban:
• Deb re cen – már ci us 1.
• Bu da pest – már ci us 8.

Rész le te ket, je lent ke zé si la pot, ér té ke lé si szem pon to kat
a www.fegy ver nek.hu ol da lon ta lál hat nak az ér dek lõ dõk.

-Tû he gyi Ju li an na-

Szín ját szó ta lál ko zó

Sze re tet tel meg hív juk V. Or szá gos
Di ák-gu lyás fesz ti vál ra. 2008. má -

jus 17.  (szom bat) Fegy ver nek.
Vár juk azon 3-5 fõs csa pa -
tok je lent ke zé sét, akik vál -
lal ják, hogy bog rács ban,
sza bad té ren né pi ételt fõz -
nek. Ven dég lá tós is ko lák nál 
kö ve tel mény, hogy mar ha -
hús ból gu lyást fõz ze nek!
A ren dez vény jel sza va:
„Õriz zük meg a ma gya ros

íze ket!
Az if jú ság õriz ze a ha gyo má nyos ér té ke ket!”

A ren dez vény cél ja: A
gaszt ro nó mi ai kul tú ra fej -
lesz té se, a fi a ta lok ne ve lé -
se a ha gyo má nyok
tisz te le té re.
A ha gyo má nyok ápo lá sán
túl, sze rez zük vissza az
em be rek nek a leg na gyobb
ér té ket,  a ba rá ti be szél ge -
té sek, ta lál ko zá sok okoz ta
örö met. A ren dez vény a fi a -
ta lok ról, a fi a ta lok nak szól,
hogy ne fe lejt sék el a kul tú -
rá ju kat, is mer jék meg egy mást.
Az egész na pos ren dez vé nyen szó ra koz ta tó mû so rok,
prog ra mok vár ják az ér dek lõ dõ ket!
Ne ve zé si ha tár idõ:         2008. áp ri lis 22.
Ne ve zé si díj: 3.000,-Ft/csa pat
Ha 2008. már ci us 17 -ig be ne vez nek a ver seny be csa pa -
ton ként 1.500,-kezdvezményt kap nak.
Ha a be ne ve zett is ko la leg alább egy szín pa di mû sort is
hoz, csa pa ton ként újabb 1.500,-Ft ked vez ményt kap.
Te hát, aki idõ ben je lent ke zik és szín pa di mû sort is hoz,
NEVEZÉSE INGYENES.
A ta va lyi és az azt meg elõ zõ ren dez vé nyek rõl ké pe ket a
www.kep.tar.hu/diak-gulyasfesztival vagy a
http://kep.tar.hu/diak-gulyasfesztival cí men ta lál nak.
Bõ vebb fel vi lá go sí tást az is ko la tit kár sá gá tól kap hat nak
az ér dek lõ dõk.
Két hét tel a ren dez vény elõtt a nap ese mé nye i rõl rész le -
tes tá jé koz ta tást kül dünk.

-Tûhegyi Ju li an na-

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

Fõ szer kesz tõ: Bérczesi Mária

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

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

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

de cem ber 1. 12 óra.

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

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

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

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

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

Szol nok, Os tor út 2/a.

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

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

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

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