
Sok éves ha gyo mány, hogy ta vasszal a me gye szín ját szó 
ál ta lá nos is ko lá sai Fegyverneken ad nak ran de vút egy -
más nak.

Idén is na gyon sok ki csi és nagy gyűlt össze, hogy a szín -
pa don meg mu tat has sák egy más nak és a szak ér tő zsű ri -
nek, hogy mi vel fog lal koz tak az utób bi hó na pok pró bá in.

Lát hat tunk ki csik nek szó ló
me sé ket és a ka ma szok
pa na sza it is.

Az elő adá sok szinvonalát
jel zi, hogy a zsű ri től négy
cso port is arany mi nő sí tést
ka pott és egyet len csa pat
sem akadt, aki nek leg alább
bron zot ne ítél tek vol na. 

Az elő adá sok után a fel ké -
szí tők nek szó ló szak mai
elő adás kez dő dött. Ek ko rá -
ra a gye re kek egyik ré sze
ha za ment a szü le i vel vagy
más ver seny re uta zott. A
töb bi e ket Gó lya lá bas Ga ra -
bon ci á sok, disz kó és kü lön -

bö ző kéz mű ves fog lal ko zá sok szó ra koz tat ták.

Es te az ered mény hir de té sen a fá radt ság mel lett az egész 
nap örö me is jól lát ha tó volt a gyer me kek ar cán.

Kö szö net ér te a ren dez vény le bo nyo lí tó i nak és se gí tő ik -
nek.

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

Feb ru ár 21.

A fegyverneki és az örményesi kép vi se lő tes tü let együt tes
ülést tar tott és jó vá hagy ta a Kör jegy ző ség 2008. évi költ -
ség ve tés ét

Ugyan ezen a na pon a fegyverneki kép vi se lő tes tü let a
sza va zat szám lá ló bi zott sá gok ki egé szí té sé ről ha tá ro zott.

Feb ru ár 28.
• A kép vi se lő tes tü let mó do sí tot ta a 2007. évi költ ség ve -

tést.
• Mó do sí tot ta to váb bá a 2008. évi költ ség ve té si terv kon -

cep ci ót.
• Jó vá hagy ta az ön kor mány zat 2008. évi költ ség ve tés ét.
• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de le tet. A

mó do sí tás érin ti a szo ci á lis köl csön oda íté lé sé nek fel -
tét ele it, va gyis köl csön ben ré sze sít he tő az, „aki nek ele -
mi ká ra ke let ke zett és a hely re ál lí tá si költ ség ki fi ze té se
ve szé lyez te ti a csa lád ja lét fenn tar tá sát.” A lét fenn tar -
tást ve szé lyez te tő rend kí vü li élet hely zet ak kor áll fenn,
ha a ké rel me ző va la mint csa lád ja egy fő re ju tó ha vi jö -
ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den -
ko ri leg ki sebb össze gé nek két sze re sét. 
A la kás fenn tar tá si tá mo ga tás igény lé sé hez a tes tü le ti
hí rek mel lék le te sze rin ti ké rel met, jö ve de lem nyi lat ko -
za tot és a la kás nagy sá gá ra vo nat ko zó alap raj zot kell
be csa tol ni az ügy fél nek. A nyom tat ványt az ügy fe lek -
nek a Pol gár mes te ri Hi va tal 6. sz. iro dá já ban kell kér ni,
de a www.fegy ver nek.hu hon lap ról is le tölt he tő. 
Fen ti e ken kí vül ha tás kör vál to zás ból adó dó mó do sí tá -
so kat kel lett vég re haj ta ni a ren de let ben. 

• Az ál lat tar tás ról és ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé ről szó -
ló ren de let mó do sí tá sa érin ti az ál lat tar tá si öve ze te ket,
ugyan is a te le pü lés ren de zé si terv mó do sí tá sa mi att az
ál lat tar tá si öve ze te ket is mó do sí ta ni, be so ro lá su kat
szi go rí ta ni kel lett. Így a III. je lű ál lat tar tá si öve zet ben
egy ház tar tás igé nyé nek meg fe le lő lét szá mú kis-, kö -
ze pes- és nagy ál lat tart ha tó, a vé dő tá vol sá gok be tar tá -
sá val, ki vé tel ez alól a Fel sza ba du lás és Hárs fa úton
lé vő több la ká sos la kó épü le tek, ahol ha szon ál lat ok tar -
tá sa ti los! A Szi vár vány úti in gat la nok hát só ker ti te lek -
ha tá rá tól mért 15 mé te res vé dő tá vol sá gon be lül
ál lat tar tó, trá gya- és trá gya lé tá ro ló nem he lyez he tő el.
A ren de let mó do sí tás 2008. már ci us 1-től ha tá lyos.

• A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Köz ok ta tá si Köz ala -
pít ványt 50.000 Ft tá mo ga tás ban ré sze sí tet te a
fegyverneki ön kor mány zat.

• A tan kö te le sek is ko lai be íra tá sá nak idő pont ját már ci us
31.és áp ri lis 25. kö zöt ti idő ben ha tá roz ta meg a tes tü -
let. 

• A kép vi se lő tes tü let hoz zá já rult, hogy a kuncsorbai ön -
kor mány zat a Gyer mek élel me zé si Kony ha és a Csor ba 
Mik ro-tér sé gi tár su lás fe lé fenn ál ló tar to zá sát 2008. jú -
ni us 30-ig egyen lít se ki. 

Már ci us 6-án, 13-án és 20-án a kép vi se lő tes tü let a te le pü -
lés há rom pont ján (szapárfalu klub könyv tár, Mó ra Fe renc
is ko la és Mű ve lő dé si Ház) tar tott köz meg hall ga tást. Az
ér dek lő dés – szapárfalui te le pü lés rész  ki vé te lé vel – igen
cse kély volt. 

Már ci us 27-én
• A rend őr ség be szá mol a rend őr őrs 2007. évi mun ká já -

ról. A be szá mo lót a tes tü let el fo gad ta.
• A 2007. évi pénz ügyi el len őr zé sek ta pasz ta la ta i ról ké -

szült be szá mo lót szin tén el fo gad ta 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 ér tel mé ben a jö vő ben a pá lyá zók nak nem kell
min den év ben a bí ró sá gi be jegy zés, alap sza bály hi te -
le sí tett má so la tát be csa tol ni, ele gen dő egy nyi lat ko zat,
mi sze rint ezek a do ku men tu mok ko ráb ban már be -
adás ra ke rül tek és azok ban vál to zás nem tör tént. To -
váb bá ki e gé szült a ren de let az zal a sza bállyal, hogy
amennyi ben a ci vil szer ve zet a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ról nem szá mol el, vagy nem a kért cél ra hasz nál ta
fel a tá mo ga tást, il let ve a lé te sí tő ok irat ról az ok irat tól
el té rő en nyi lat ko zott, úgy az el szá mo lás tól vagy a tu do -
más szer zést kö ve tő év ja nu ár 1-től szá mí tott 5 éven
be lül nem kap hat a ren de let sze rin ti tá mo ga tást. 

• A He lyi Épí té sze ti Örök ség Vé del mé ről szó ló ren de let
mó do sí tá sa azért vált szük sé ges sé, mert ma ga sabb
szin tű épí tés ügyi jog sza bály ok vál toz tak, me lyek érin tik 
a he lyi ér té kek vé del mé nek sza bá lya it is. 

• Az ön kor mány zat in téz mé nye i nek ala pí tó ok ira ta it az új 
szak ága za ti be so ro lás mi att kel lett mó do sí ta nia a kép -
vi se lő tes tü let nek. 

• Az I. sz. fog or vo si kör zet be teg el lá tá sát Dr.Kiss György
nyug díj ba vo nu lá sa óta Dr.Kókai Já nos vég zi, ezért a
kép vi se lő tes tü let kö te le zett sé get vál lalt, hogy a he lyet -
te sí tést az ön kor mány zat 2008. áp ri lis 1-től 2008. jú ni -
us 30-ig ha vi 300 ezer Ft-tal fi nan szí roz za, egyi de jű leg
meg bíz ta a pol gár mes tert, hogy ezt az idő tar ta mot –
amennyi ben az I. kör zet nem lesz be tölt ve – 2008. de -
cem ber 31-ig meg hosszab bít hat ja. 

• Jó vá hagy ta a tes tü let a Pol gár mes te ri Hi va tal nál 2 db
gép ko csi be szer zé sé re köz be szer zé si el já rás meg in dí -
tá sát.

• A víz mű ré szé re új bú vár szi vattyú be szer zé sé re, va la -
mint az ivó víz ter me lő ku tak au to ma ti kus ve zér lé sé nek
ki ala kí tá sá ra és eh hez pénz ügyi for rás biz to sí tá sá ra
ho zott ha tá ro za tot a tes tü let.

• A Gaz da kör anya gi tá mo ga tá si ké rel mét a tes tü let el ső -
sor ban for rás hi á nyá ban nem tel je sí tet te, de a dön tés -
nél a Gaz da kör tény le ges mű kö dé sét is mér le gel te. 

Fegy ver nek, 2008. áp ri lis 1.

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

Ön kor mány za ti ren de le tek

7/2008.(III.5.) önk.rend. Az ön kor mány zat 2007. évi költ -
ség ve tés ének mó do sí tá sá ról.

8/2008.(III.5.) önk.rend. Fegy ver nek ön kor mány zat
2008. évi költ ség ve té sé ről.

9/2008.(III.5.) önk.rend. A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
ren de let mó do sí tá sá ról.

10/2008.(III.5.)önk.rend. Az ál lat tar tás ról és ál la ti hul la -
dé kok el he lye zés ről szó ló ren de let módosításáról.

11/2008.(IV.3.) önk.rend. A ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá -
sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.

12/2008.(IV.3.) önk.rend. A he lyi ér té kek vé del mé ről
szó ló ren de let mó do sí tá sá ról.

A ren de let mó do sí tá sok a Köz sé gi Könyv tár ban, az ön -
kor mány za ti ren de le tek mó do sí tá sok kal egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt szö ve ge a www.fegy ver nek.hu honlapon
olvashatók.

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

A képviselő-testület hírei
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Szo ci á lis ren de let 1. sz. mel lék le te

KÉRELEM  ÉS  NYILATKOZAT

la kás fenn tar tá si tá mo ga tás igény lé sé hez

KÉRELMEZŐ ADATAI:

Há zas sá gi csa lá di és utó ne ve:__________________________________________________________________

Szü le té si csa lá di és utó ne ve: ___________________________________________________________________

Szü le té si hely és idő: _________________________________________________________________________

Any ja ne ve:_________________________________________________________________________________

Lak cí me: Fegy ver nek, _______________________________________________________________________

Fo lyó szám la szá ma, szám la ve ze tő pénz in té zet ne ve, cí me: (Csak ak kor kell ki töl te ni, ha a tá mo ga tást fo lyó szám lá ra

ké ri.)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

LAKÁS ADATAI:

Tu laj do no sa:________________________________________________________________________________

Tu laj do ni arány: ____________________________________________________________________________

Nagy sá ga: _______________________________________________________________________________ m2

Ké rel me ző mi lyen jog cí men la kik a la kás ban?

Tu laj do nos, bér lő, al bér lő, egyéb: _______________________________________________________________

Egy ház tar tás ban élők szá ma: _______________________________________________________________fő

A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
• A jö ve de lem nyi lat ko zat ban sze rep lő jö ve del mek ről a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lő ira tot vagy an nak má so la tát a

ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges. 
(csa lá di pót lék, gyes, nyug díj-szel vény) 

• A la kás váz la tos alap raj zát.

NYILATKOZAT

I.  A ké rel me ző vel egy ház tar tás ban élők  szá ma:............. fő

Név Szü le té si év, hó, nap 16. évet be töl tött sze mély 
ese tén az ok ta tá si in téz -
mény meg ne ve zé se

 Alá írás *

* A táb lá zat ban fel kell tün tet ni min den olyan sze mélyt, aki a ké rel me ző vel kö zös lak cí men la kik.  A jö ve de lem re vo nat -
ko zó osz lo pot csak azon sze mé lyek vo nat ko zá sá ban kell ki töl te ni, akik jö ve de lem mel ren del kez nek. A táb lá zat rá vo -
nat ko zó so rát - a be írt ada tok va ló di sá gá nak iga zo lá sá ra – min den nagy ko rú sze mély nek alá írá sá val kell el lát nia;
kis ko rú, il let ve cse lek vő kép te len sze mé lyek ese tén a szü lő, a gyám, illetve a gondnok aláírása szükséges
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II. Jö ve del mi ada tok

A ké rel me ző, va la mint há zas tár sá nak (élet tár sá nak) és a ve le egy ház tar tás ban élők  jö ve del me:

A jö ve de lem tipusa Ké rel me ző Há zas tár sa
(élet tár sa) Gyer me kei, a ház tar tás ban élők Össze sen Ft

1. A mun ka vi szony ból és más
fog la koz ta tá si jog vi szony ból szár -
ma zó

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás -
ból, ős ter me lői, il let ve szel le mi és 
más önál ló te vé keny ség ből szár -
ma zó

3. Al kal mi mun ka vég zés ből szár -
ma zó

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si
tá mo ga tá sok

5. Nyu gel lá tás és egyéb nyug díj -
sze rű rend sze res szo ci á lis el lá tá -
sok

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi
szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok

7. Egyéb jö ve de lem

8. Összes jö ve de lem

A ház tar tás ban az egy fő re ju tó ha vi net tó jö ve de lem: …………………….Ft

Tu do má sul ve szem, hogy az alap rajz hi te les sé gét  az épí tés ügyi ha tó ság el len őriz he ti. 

Bün te tő jo gi fe le lős sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a ké re lem ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak  meg fe lel -
nek. A ké rel mem ked ve ző el bí rá lá sa ese tén fel leb be zé si jo gom ról le mon dok. 

____________________

                                                                                                                    Ké rel me ző alá írá sa

I. Ház tar tás ada ta: 

A la kás ban együtt la kó, ott be je len tett la kó hellyel
vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke ző sze mé lyek. 

Be je len tett la kó hely cí me ként  a sze mé lyi iga zol vány ban,
lak cím iga zol vány ban sze rep lő  la kó hely, il let ve tar tóz ko -
dá si hely cí mét kell fel tün tet ni. 

II. Jö ve del mi ada tok

Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény
sze rint meg ha tá ro zott, bel föld ről vagy kül föld ről szár ma zó 
- meg szer zett - va gyo ni ér ték (be vé tel), ide ért ve a jö ve de -
lem ként fi gye lem be nem vett be vé telt és az adó men tes jö -
ve del met is, to váb bá az a be vé tel, amely után az
egy sze rű sí tett vál lal ko zói adó ról, il let ve az egy sze rű sí tett
köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás ról szó ló tör vény sze rint
adót, il let ve hoz zá já ru lást kell fi zet ni.

A jö ve del mi ada tok alatt ha vi net tó jö ve del met kell ér te ni.
A net tó jö ve de lem ki szá mí tá sá nál a be vé telt az el is mert
költ sé gek kel és a be fi ze té si kö te le zett ség gel csök ken tett
összeg ben kell fel tün tet ni. El is mert költ ség nek mi nő sül a
sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény ben el is mert költ -
ség, va la mint a fi ze tett tar tás díj. Be fi ze té si kö te le zett ség -
nek mi nő sül a sze mé lyi jö ve de lem adó, az egy sze rű sí tett
vál lal ko zá si adó, a ma gán sze mélyt ter he lő egy sze rű sí tett
köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás, egész ség biz to sí tá si hoz -
zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék,
nyug díj já ru lék, nyug díj biz to sí tá si já ru lék, ma gán-nyug díj -
pénz tá ri tag díj és munkavállalói járulék.

Ha a ma gán sze mély az egy sze rű sí tett vál lal ko zói adó
vagy egy sze rű sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás alap já -
ul szol gá ló be vé telt sze rez, a be vé tel csök kent he tő a sze -
mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény sze rint el is mert
költ ség nek mi nő sü lő iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá -

ban a be vé tel 40%-ával. Ha a me ző gaz da sá gi ős ter me lő
adó évi ős ter me lés ből szár ma zó be vé te le nem több a kis -
ter me lés ér ték ha tá rá nál (il let ve ha ré szé re tá mo ga tást fo -
lyó sí tot tak, an nak a fo lyó sí tott tá mo ga tás sal nö velt
össze gé nél), ak kor a be vé tel csök kent he tő az iga zolt költ -
sé gek kel, to váb bá a be vé tel 40%-ának meg fe le lő összeg -
gel, vagy a be vé tel 85%-ának, il le tő leg ál lat te nyész tés
ese tén 94%-ának meg fe le lő összeggel.

Nem mi nő sül jö ve de lem nek, így a jö ve de lem be sem
kell be szá mí ta ni a te me té si se gélyt, az al kal man ként
adott át me ne ti se gélyt, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tást, az
adós ság csök ken té si tá mo ga tást, a rend kí vü li gyer mek vé -
del mi tá mo ga tást, a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény ke re té ben nyúj tott pénz be li tá mo ga tást, a
ki egé szí tő gyer mek vé del mi tá mo ga tás mel let ti pót lé kot, a 
ne ve lő szü lők szá má ra fi ze tett ne ve lé si dí jat és kü lön el lát -
mányt, az anya sá gi tá mo ga tást, a ti zen har ma dik ha vi
nyug dí jat, a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek pénz -
be li köz le ke dé si ked vez mé nye it, a va kok sze mé lyi já ra dé -
kát és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tást, a fo ga dó szer ve zet
ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to sí tott jut -
ta tást, a há zi se gít ség nyúj tás ke re té ben tár sa dal mi gon -
do zá sért ka pott tisz te let dí jat, az ener gia fel hasz ná lás hoz
nyúj tott tá mo ga tást. Nem mi nő sül jö ve de lem nek az al kal -
mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nő fog lal koz ta tás ré vén
szer zett be vé tel, ha ha vi el len ér té ke a mi ni mál bér 50%-át
nem ha lad ja meg.

A csa lád tag ok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. A
csa lá di pót lé kot, az ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén ka -
pott össze get an nak a sze mély nek a jö ve del me ként kell
fi gye lem be ven ni, aki re te kin tet tel azt fo lyó sít ják.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
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A ha vi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor
• rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát

meg elő ző hó nap,
• nem rend sze res jö ve de lem, il let ve vál lal ko zás ból, ős -

ter me lés ből szár ma zó jö ve de lem ese tén a ké re lem be -
nyúj tá sát meg elő ző ti zen két hó nap

alatt ka pott összeg egy ha vi át la gát kell együt te sen fi gye -
lem be ven ni.

Jö ve de lem tí pu sai:

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si vi szony ból
szár ma zó jö ve de lem: kü lö nö sen a mun ka vi szony ban,
köz al kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban, bí ró sá gi,
ügyész sé gi, igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szony ban, hon -
véd ség, rend vé del mi szer vek, pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok hi va tá sos és szer ző dé ses szol gá la ti jog vi szo -
nyá ban foly ta tott mun ka vég zés re irá nyu ló te vé keny ség -
ből, to váb bá szö vet ke zet tag ja ként foly ta tott - sze mé lyes
köz re mű kö dést igény lő - te vé keny ség ből szár ma zó jö ve -
de lem.

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, ős ter me lői, il let ve
szel le mi és más önál ló te vé keny ség ből szár ma zó jö ve de -
lem: itt kell fel tün tet ni to váb bá a jog dí jat, to váb bá a bér be -
adó, a vá lasz tott könyv vizs gá ló te vé keny sé gé ből
szár ma zó jö ve del met, a gaz da sá gi tár sa ság ma gán sze -
mély tag ja ál tal kü lön szer ző dés sze rint tel je sí tett mel lék -
szol gál ta tást.

3. Al kal mi mun ka vég zés ből szár ma zó jö ve de lem: al kal mi
mun ka vál la lói könyv vel tör té nő fog lal koz ta tás ré vén szer -
zett be vé tel. Nem mi nő sül jö ve de lem nek az al kal mi mun -
ka vál la lói könyv vel tör té nő fog lal koz ta tás ré vén szer zett
be vé tel, ha ha vi el len ér té ke a mi ni mál bér 50%-át nem ha -
lad ja meg.

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: táp pénz,
ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj,
gyer mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás,
csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

5. Nyu gel lá tás és egyéb nyug díj sze rű rend sze res szo ci á -
lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lői nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti
hoz zá tar to zói nyu gel lá tá sok; rend sze res szo ci á lis já ra -
dék, át me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro -
so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, re ha bi li tá ci ós
já ra dék, po li ti kai re ha bi li tá ci ós el lá tá sok, há zas tár si pót -
lék, há zas társ után já ró jö ve de lem pót lék.

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott
el lá tá sok: kü lö nö sen az idős ko rú ak já ra dé ka, a rend sze -
res szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, az adós ság csök ken té -
si tá mo ga tás; mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si
já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, kép zé si tá mo ga tás ként fo -
lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

7. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul az ösz tön díj (a ta nu lói, hall -
ga tói jog vi szony ra  vo nat ko zó iga zo lá so kat a ké re lem hez
csa tol ni kell),  szak kép zés sel össze füg gő pénz be li jut ta tá -
sok, ne ve lő szü lői díj, szo ci á lis gon do zói díj, vég ki elé gí tés
és ál lam pa pír ból szár ma zó jö ve de lem, in gat lan és in gó
tár gyak ér té ke sí té sé ből, va gyo ni ér té kű jog át ru há zá sá -
ból szár ma zó jö ve de lem, élet já ra dék ból, föld és más in -
gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem, il let ve
min den olyan jö ve de lem, amely az elő ző so rok ban nem
ke rült fel tün te tés re. 

A jö ve de lem nyi lat ko zat ban sze rep lő jö ve del mek ről a
jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lő ira tot vagy an nak má -
so la tát a ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.    

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Ké re lem be nyúj tá sá nak ide je: __________________________________________________________________

A tá mo ga tás meg ál la pí tá sa:  ___________________________________________________________________

SZÁMÍTÁS:

Egy ház tar tás ban élők szá ma: ________________________________________________________________Fő

A ház tar tás össz jö ve del me: ________________________________________________________________Ft/hó

Egy fő re ju tó jö ve de lem:_________________________________________________________________Ft/hó/fő

(Jo go sult ság hoz ma xi mum az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze gé nek 150%-a, 2008-ban 42750 Ft.)

El is mert la kás nagy ság az Szt. 38. § (4) bek. sze rint: m2,

                                             Tény le ges la kás nagy ság:          _____________________ m2

El is mert ha vi la kás fenn tar tá si költ ség az Szt. 38. § (3) bek. sze rint:

425.-Ft x __________ m2 = ______________________ Ft, 

ami a ház tar tás össz jö ve del mé nek _________________ %-a.

(Jo go sult ság hoz meg kell ha lad nia az össz jö ve de lem 20%-át!)

A tá mo ga tás mér té ke az Szt. 38. § (6) bek. sze rint:

a.) a la kás fenn tar tá si költ ség 30%-a, ha az egy fő re ju tó jö ve de lem nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb
össze gé nek 50%-át, 2008. év ben a 14.250.-Ft-ot.

b.) ha az egy fő re ju tó jö ve de lem meg ha lad ja az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze gé nek 50%-át:

TM: szá zad ra ke re kít ve kell meg ha tá roz ni

TM J NYM

NYM
= − ×−03 0150 5, ,,   J: egy fő re ju tó ha vi jö ve de lem,  NYM: az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze ge

2008-ban 28.500.- Ft.

TM = − × = −−03 015 0314 250
28 500

, , ,.
.

         =

A tá mo ga tás össze ge az el is mert la kás fenn tar tá si költ ség és a tá mo ga tás mér té ké nek szor za ta:

______________________ Ft x _______________ = ____________________Ft,

de leg ke ve sebb 2500.-Ft.  (A tá mo ga tás össze gét 100 fo rint ra kell ke re kí te ni!)

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

HIVATAL TÖLTI KI!
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Tá jé koz tat juk a hor gá szo kat, hogy az Al só ré ti Holt-Ti sza
2008. évi hor gász rend jé ben - a hor gász egye sü le tek ve -
ze tő i vel tör tént meg be szé lés alap ján - a kö vet ke ző vál to -
zá sok tör tén tek:
• A IV. szá mú tó egy sé gén is ti los csó na kot hasz nál ni.
• A 12 kg fe let ti amur nem tart ha tó meg, azo kat vissza

kell he lyez ni a víz be
• Egy fel nőtt éves te rü le ti jeggyel a 30 db ponty he lyett

ezen túl ma xi mum 40 db nemeshal fog ha tó 

A hor gá szok bi zo nyá ra öröm mel vet ték tu do má sul, hogy
az ön kor mány zat feb ru ár hó nap ban össze sze det te a holt -
ág part ja in ta lál ha tó sze me tet. A sze mét sze dés so rán kb.
200 zsák sze mét ke rült el szál lí tás ra. A hul la dék leg na -
gyobb ré szét a hor gá szok ál tal hát ra ha gyott üdí tős üve -
gek, sö rös do bo zok va la mint a hor gá szat hoz szük sé ges
egyéb kel lé kek al kot ták. Az egye sü le tek kel tör tént egyez -
te tés alap ján a ha lá sza ti őrök 2008. év ben szi go rú an fog -
ják szank ci o nál ni a sze me te lést és sze me tes he lyen
tör té nő hor gá sza tot, amely ezen túl a te rü le ti en ge dély be -
vo ná sá val fog jár ni. Fel hív juk a hor gá szok fi gyel mét hogy
ak kor vé te nek a sza bá lyok el len ha sze me tes he lyen hor -
gász nak.    

Leg vé gül sze ret nénk tá jé koz tat ni a hor gá szo kat a 2008.
év re ter ve zett hal te le pí té sek idő pont ja i ról:

14.250 kg 3 nya ras pi a ci ponty:

1. te le pí tés:  2000 kg   2008. áp ri lis 1-30. kö zött

2. te le pí tés: 2000 kg  2008. jú ni us 1-30. kö zött

3. te le pí tés:  3500 kg  2008. jú li us 15-30. kö zött

4. te le pí tés:  3500 kg  2008. szept. 1-15. kö zött

5. te le pí tés:  3250 kg  2008. ok tó ber 1-15. kö zött

3.800 kg 2 nya ras ponty: 

1. te le pí tés:  3800 kg  2008. ok tó ber 1 – no vem ber 30. kö -
zött

114 kg 2 nya ras sül lő:

1.   te le pí tés:  114 kg   2008. no vem ber 1-30. kö zött

Re mél jük hogy a fen ti in téz ke dé sek a be csü le tes hor gá -
szok ér de ke it szol gál ják. 

Leg vé gül sze ret nénk él mé nyek ben és fo gá si si ke rek ben
gaz dag hor gász idényt kí ván ni min den hor gász nak.  

-Fegyverneki Víz mű-

Hor gász rend vál to zás és hal te le pí tés

Tisz telt Szü lők!

Tá jé koz ta tom Önt, hogy le he tő ség van ar ra, ha gyer me -
két 
• vé de lem be vet ték, vagy rend sze res gyer mek vé del mi

ked vez mény re jo go sult,
• és a szü le i nek nincs 8 ál ta lá nos nál ma ga sabb is ko lai

vég zett sé ge,

kér je a jegy ző től an nak meg ál la pí tá sát, hogy gyer me ke
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű.

A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű gyer me kek szá mos tá -
mo ga tás ra au to ma ti ku san jo go sul tak. Az ed di gi in gye nes, 
vagy ked vez mé nyes ét kez te té sen, tan könyv el lá tá son,
pénz be li tá mo ga tá son kí vül egyéb tá mo ga tá sok és kü lön -
bö ző pá lyá za ti le he tő sé gek áll nak előt tük
• Kö te le ző óvo dai el lá tás: Ha gyer me ke be töl töt te a 3.

élet év ét, és Ön sze ret né óvo dá ba já rat ni, a kör ze tes
óvo da kö te les egész nap ra fel ven ni.

• Út ra va ló Ösz tön díj prog ram: Az ál ta lá nos is ko la 7-8.
osz tá lyos ta nu lói és kö zép is ko lás ok pá lyáz hat nak egy
ki vá lasz tott ta nár ral kö zö sen.

• A szo ci á li san hát rá nyos hely ze tű fi a ta lok fel ső fo kú ta -
nul má nya it elő se gí tő prog ram: fő is ko lá ra, vagy egye -

tem re je lent ke ző fi a ta lok nak szól. (költ ség té rí té ses
kép zés re nyert fel vé telt, ál la mi lag fi nan szí ro zott kép -
zés ben foly tat hat ja, pont ha tár-ked vez ményt kap hat)

• Is ko la vá lasz tás: A kör ze tes ál ta lá nos is ko la kö te les fel -
ven ni a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű ta nu lót, ha a
te le pü lé sen be lül má sik is ko lá ba akar ja be írat ni, csak
fé rő hely hi á nyá ban le het el uta sí ta ni.

• Pá lyá za ti le he tő sé gek a hát rá nyos hely ze tű ta nu lók -
nak: mely hez se gít sé get (ke re sés, adat lap ki töl tés, cí -
mek, te le fon szám ok meg szer zé se stb.) az
ön kor mány zat tól kap hat.

• A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű ta nu ló kat be fo ga dó,
és fej lesz tő in téz mé nyek: szá mos pá lyá za ti le he tő ség -
hez jut nak ez ál tal.

Eh hez szük sé ges egy nyi lat ko zat ki töl té se, mely be sze -
rez he tő az ön kor mány zat gyám ügyi elő adó já tól, a csa lád -
se gí tő től, és az is ko lák, óvo dák gyer mek vé del mi
fe le lő se i től. Ki töl tés után az ön kor mány zat hoz kell vissza -
jut tat ni.

Ké rem, mér le gel je a fel kí nált le he tő sé get és nyújt sa be
nyi lat ko za tát!

-Bérczesi Má ria-
-Közműv. fel ügye lő-

Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása

5499 vá lasz tó pol gár ból nép sza va zá son meg je lent: 2386
fő

igen nem

Kór há zi na pi díj: 87,46 % 12,54 %

Vi zit díj: 86,79 % 13,21 %

Tan díj: 87,40 % 12,60%

Ki fo gás nem ér ke zett, kö szö net il le ti a vá lasz tá si szer vek
részt ve vő it, mert gyor san és szak sze rű en el vé gez ték a
mun kát.

-Helyi Vá lasz tá si Iro da-

A nép sza va zás he lyi ered mé nye
Mint is me re tes a Tisz telt la kos ság előtt, köz meg hall ga tás
volt a te le pü lé sün kön 2008. már ci us 6-án Szapárfaluban,
már ci us 13-án a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban, és
20-án a Mű ve lő dé si ház ban. Az ér dek lő dés igen cse kély
volt, en nek el le né re kö szö nöm azok nak, akik meg tisz tel -
ték az össze jö ve telt, el mond ták vé le mé nyü ket, mert én
úgy gon do lom, hogy fel kel le ne is mer nünk kö zö sen, hogy 
egy más nél kül sem mi sem megy. 

Egy kö zös ség ak kor szép, ha az ott lé vő em be rek lel ke is
szép,- így tu dunk egy má sért-egy más sal dol goz ni.

Kö szö nöm, ha el ol vas ták a vé le mé nye met.

-Dr. Kiss Györgyné-

Képviselői vélemény

6. oldal Fegyverneki Hírmondó 2008. április 16.



Az Új te le pi óvo dá ban már több mint egy év ti ze de ez zel a
szlo gen nel in dí tot ta út já ra Ta vasz kö szön tő bál ját az óvo -
da Szü lői Mun ka kö zös sé ge.

Idei bá lun kat már ci us el se jén tar tot tuk a Hu nya di úti Ét te -
rem ben.

Óvo dánk a tes ti ne ve lést és az egész sé ges élet mód ra ne -
ve lést ki emel ten ke ze li.

A moz gás, a ze ne, a tánc be épül a gyer me kek min den -
nap ja i ba és na gyon jó fej lesz tő ha tás sal bír. Fej lő dik a
gyer me kek moz gás kul tú rá ja, meg fi gye lő kész sé ge, ki tar -
tá sa, ügyes sé ge, rit mus ér zé ke, hal lá sa és még so rol hat -
nám….

Mi vel a moz gá sos te vé keny sé ge ket igen ked ve lik a gye -
re kek, ezért a bá lon mű sort adó gyer me kek is ze né re tán -
col tak.

A mű so ruk nem csak lát vá nyá ban, de han gu la tá ban is
igen gaz dag prog ram volt.

Va rázs ló nak öl tö zött gyer me kek el va rá zsol tak ben nün ket 
tán cuk kal.

Krupa Lasjosné és Kiss Istvánné ké szí tet ték fel a nagy -
cso por tos ko rú Sü ni cso por to so kat.

A mű sor után a gyer me kek ked ves aján dék kal ked ves -
ked tek a kö zel gő Nő nap al kal má ból a hölgy ven dé gek nek.

Idén is na gyon sok szü lő és vál lal ko zó se gí tet te bá lunk
za var ta lan le bo nyo lí tá sát.

Szín vo na las tom bo la tár gya ink a szü lők és a vál lal ko zók
nagy lel kű fel aján lá sa it di csé rik.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni va la mennyi tá mo ga tónk -
nak, hogy se gí tet tek, ven dé ge ink nek pe dig azt kö szön jük, 
hogy sok-sok tom bo la meg vá sár lá sá val nö vel ték be vé te -
lün ket.

A bál be vé te lé ből sport esz kö zö ket kí vá nunk ven ni, ame -
lyek kel az ud va ron, a sza bad ban is mo zog hat nak a gyer -
me kek.

A Szü lői Mun ka kö zös sé günk mun ká ját  és a kol lé gák hoz -
zá ál lá sát is meg kö szön ve va ló ra vált a szlo gen : „Együtt a
gyer me ke kért!”, hi szen ezt a célt csak együtt, egy más sal
össze fog va tud tuk meg va ló sí ta ni.

Min den tá mo ga tónk nak, se gí tőnk nek ez úton üze nem : Si -
ke rült !

-Kó ró di né Ekker Jú lia-
-Újtelepi óvo da ve ze tő je-

„Együtt a gyer me ke kért !”

Idén is já té kos kéz mű ves dél után nal pró bál tuk elő csa lo -
gat ni a mind annyi unk ál tal vár va-várt ta vaszt. Is ko lánk ha -
gyo má nya i nak meg fe le lő en az al só ta go za tos gye re kek
ta ní tó ik se gít sé gé vel ké szü lőd het tek a Hús vét ra, a ter mé -
szet éb re dé sé re. A má so di kos ta nu lók,  osz tály fő nö ke ik, 
Sze lei Zsu zsa és Ficsor Dénesné  ta ní tó né nik mun ká já -
nak kö szön he tő en egy na gyon bá jos, tar tal mas mű sor ral
nyi tot ták meg az egy be gyűlt gye rek se reg szá má ra a dél -

utánt. Bár az idő já rás kis sé
meg tré fált ben nün ket, azért 
nem ma rad ha tott el az ud -
va ri „to jás ke res gé lés” sem, 
amely ben  min den év ben
na gyon lel ke sen vesz nek
részt a kí ván csi, és édes sé -
get sze re tő gye re kek. Mi u -
tán kel lő en rá han go lód tunk
az ün nep re, el kez dőd het -
tek a kéz mű ves fog lal ko zá -
sok is. Az ér dek lő dők
ké szít het tek üd vöz lő la po -
kat, kü lön bö ző anya gok ból
nyu szit, vi rá got, kis ko sa rat,
vagy épp gyöngy kar kö tőt.
Szal vé ta tar tó kis csi bék és
hó vi rág ok buk kan tak elő  a
gye rek ke zek mun ká ja nyo mán.  A to jás fes tés szá mos új -
sze rű tech ni ká já val is meg is mer ked het tünk, és aki még
job ban át akar ta ad ni ma gát a já ték nak, arc fes tés se gít sé -
gé vel „búj ha tott va la ki más bő ré be” er re a dél után ra. 

A jó han gu lat, ami a dél utánt jel le mez te, re mél jük egész
év ben meg ma rad!

-Rédai No é mi ta ní tó nő-

Ta vasz vá rás – Mó rás mód ra
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SE FOLTOCSKA, SE PETTYECSKE – BRONZ mi nő sí tés
Az „ORCZÁCSKA” drá ma cso port (4.b) né hány tag ja
meg jegy zést írt a XVII. Weöres Sán dor Or szá gos Gyer -
mek szín ját szó Ta lál ko zó me gyei be mu ta tó ján va ló sze -
rep lés után:
PETTYETLEN KATICA: Négyesi An to ni et ta

„Sze re tek drá má ra jár ni, mert min den fé lét ját szunk és ta -
nu lunk, so kat je lent ne kem. Ak kor ta nul tam meg iga zán a
szö ve get, ami kor el kezd tünk pró bál ni, ját sza ni.”
CIKCAKK NÉNI, a var ró nő: Tú ró Fru zsi na An ge li ka
„Ami kor hú zó dott el a füg göny, olyan iz ga tott vol tam. Utá -
na el vit ték az asz talt meg a szé ket a szín pad ról és már
egy csep pet se iz gul tam.”
EMŐKE, a ren de ző: Bu rai Ani ta
„Iz gal ma sak vol tak a föl lé pé se ink. Na gyon so kan kér dez -
ték tő lem, hogy ki ta ní tott pán sí poz ni?”
Dr. BUBÓ, a bölcs ba goly: Köpösdi Pál
Ne künk nem az volt a cél, hogy a leg jobb ered ményt el ér -
jük, ha nem az, hogy ott le he tünk és játsz ha tunk. Vol tak jó
prog ra mok: lu fi fes tés, gó lya lá ba zás, sak ko zás.”
RAVASZDI, a ró ka: Köpösdi Pat rik Ivó
„Na gyon jó volt, és ez fe lért az egész évi mun ká val. Ne -
kem ha tal mas meg tisz tel te tés, hogy ott le het tem. Bron -
zok let tünk, de ez jó do log, mert mi csak kez dők va gyunk.
Én, ró ka szem mel úgy lát tam, hogy le kö töt tük a kö zön sé -
get. Na gyon-na gyon szu per volt.”
OSZKÁR, a kó bor ku tya: Kar dos Zol tán
„Ami kor ránk ke rült a sor, én na gyon iz gul tam, hogy a zsű -
ri nek hogy fog tet sze ni. Leg in kább ar ra ügyel tem, hogy ne 
vét sek annyi hi bát, mint az elő ző fel lé pé se ken!”

PUSZI, a vadnyuszi: Mága Vi vi en
„Össze ál lí tot tunk egy kis mű sort, de mó do sí ta ni kel lett
ele jé ről az összeset. Kezd tünk be le jön ni és nem volt
olyan könnyű, de meg ta nul tunk min dent. Na gyon bol dog
vol tam, na gyon jól érez tem ott fent ma ga mat.”
BIRI, a bá rány: Zsemberi Pat rí cia Fan ni
„Ne kem ez örök em lék ma rad, hogy ott le het tem és játsz -
hat tam, mert er ről sok gye rek még ál mod ni se tud. Én na -
gyon sze re tek ját sza ni, és ez a szín da rab na gyon szí ven
érin tett, mert sok jó ság, ked ves ség, bá nat és ba rát ság
for dul elő. Sze rin tem ez a négy év ke mény drá má zás jót is 
tett a szín da rab nak.”
REFLEX, a ka kas - pál cás báb: Vízkeleti Lász ló
„A drá ma szak kör ön so kat ját szot tunk, ko moly dol go kat
be szél tünk meg. Telt-múlt az idő, ne gye di ke sek let tünk,
pár hó nap múl va részt vet tünk a gyer mek szín ját szó ta lál -
ko zón. Na gyon jól érez tem ma gam. A szö ve gem, amit ki -
dol goz tunk, ne kem na gyon tet szett.”
SZUZI, a macs ka: Ollé Zsu zsan na
„Ne kem ez a szín da rab so kat je lent. Saj ná lom, hogy ez
volt a leg utol só hely, ahol elő ad tuk. Négy év alatt ez volt a
leg jobb idő töl tés.”
1. KELLÉKES: Po lyák Ger gő

„Ne kem a da rab azért tet szett, mert jól ját szot ták el a sze -
re pe ket. Én sze re tek me sé ket, ver se ket mon da ni, de ez a
me se já ték volt a leg jobb az összes kö zül. Én is na gyon jó
vol tam és gyors, meg Ro land is. Én eb ből so kat ta nul tam.”

A rész le te ket köz re ad ta:
-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

Megjegyzések a Színjátszó Találkozóról

Orczácska

Csipkerózsika

Kováts kuckó

Min den ami HASTÁNC
Há rom Ani kó ve ze té sé vel!

HASTÁNCTANFOLYAM KISLÁNYOKNAK
5-10 éves ko rig

HASTÁNCTANFOLYAM
11-77 éves ko rig

(akik ked vet érez nek fel lé pé si le he tő sé gek kel)

Sok sze re tet tel vá rok min den kit, aki ked vet érez e
misz ti kus ke le ti tánc el sa já tí tá sá ra.

A has tánc a szó ra ko zás, ki kap cso ló dás mel lett
• Ke cses moz gás ra ta nít, ja vít ja a test tar tást
• Tor náz tat ja és haj lé konnyá te szi a ge rin cet
• Nö ve li a rit mus ér zé ket, egyen súly ér zé ket

• Ön bi zal mat ad, tes ti-lel ki fel fris sü lést nyújt
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Im már ti zen ki len ce dik al ka lom mal ün ne pel tük Ta vasz
2008, ha gyo mány őr ző mű so runk kal, már ci us 15-ét és a
ta vasz kö ze led tét. Az elő adás ban részt ve vő ta nu ló ink és
ne ve lő ink idén is nagy lel ke se dés sel ké szül tek, a kö zön -

ség pe dig sok sze re tet tel fo gad ta őket Csőke Ge or gi na
8.a osz tá lyos ta nu ló kon fe rá lá sát kö ve tő en. 

Az 1848-49-es for ra da lom és sza bad ság harc ese mé nye i -
re em lé kez tek iro dal mi mű so ruk kal he te dik év fo lya mos
ta nu ló ink. A „Rím há nyó” Romhányiként em le ge tett zse ni
pi masz éles lá tá sá val szin te egy szer re mu ta tott rá em be ri

gyen ge sé ge ink re és a ma gyar nyelv nagy sze rű sé gé re.
Bra vú ros ver se lé si tech ni ká val szó- és rím já té kok ez re i -
vel tűz del te te le mű ve it. Vé le mé nyét, in tel me it gyak ran
rajz film fi gu rák vagy ked ves ál lat kák szá já ba ad ta bár mily
kö nyör te len vé le ménnyel is bírt ró lunk. A 6. osz tá lyos cso -
port elő adá sá ban Romhányi Jó zsef Sza már fül cí mű kö te -
té ből össze gyűj tött já té kos ál lat ver se ket hallhattunk.

Szé pen úszik a vadkácsa cím mel 2-3. osz tá lyos ta nu lók
mo tí vum fű zést mu tat tak be. A tán cot a lá nyok já té ká val
kezd ték, majd a ka pu zás után a fi úk bo to ló já val foly tat ták,
vé gül a lá nyok-fi úk kö zös víg sá gá val zár ták. A fel ső ta go -
za tos tánc cso port aja ki le ány tán cot mu ta tott be. Aja kon
az egyes vé ge ken ki ala kult ban dák sze rint tar tot tak össze 
a lá nyok, és va sár na pon ként a kis ka puk előtt ala kí tot ták ki 
cso port ja i kat. Sok szor ké ső es tig do bol tak, tán col tak. Eb -
ből lát hat tunk íze lí tőt.

Az  ORCZÁCSKA drá ma cso port 4.b osz tá lyos ta nu lói Se
fol tocs ka, se pettyecs ke cím mel egy me se já té kot ad tak
elő. A jel me zek és a dísz let el ké szí té sé ben köz re mű köd -
tek a sze rep lők szü lei is.

Vízkeleti Lász ló a leg utób bi me gyei és nem zet kö zi pró za -
mon dó ver se nyen a 6. he lye zést ér te el. Mű so runk ban
Zsom bor de ák cí mű Má tyás-mon dá ban mu tat ta be, ki, mi -
lyen tu do mánnyal akart író de ák nak sze gőd ni Má tyás ki -

rály őfel sé gé hez. Köpösdi Pat rik Ivó elő adá sá ban Má -
tyás–mon dát hall hat tunk, amellyel a leg utób bi me gyei és
nem zet kö zi pró za mon dó ver se nyen a 10. he lye zést ér te
el. Me sé jé ből meg tud tuk, mit ered mé nyez het, ha va la ki
ki tar tó an, hű sé ge sen szót fo gad édes any já nak. 

Az 5-6. osz tá lyos ci te rás cso port jó ked ve, nagy lel ke se -
dé se elő adá suk ban is meg mu tat ko zott. Ha rag szom az
olyan szó ra cím mel hall hat tunk egy nép dal csok rot tő lük.
A 7-8. osz tá lyos ci te rás cso port kis sé meg fo gyat ko zott
lét szám ban, de az évek so rán so kat fej lő dött já té kuk kal
szó ra koz tat ta a kö zön sé get. Szom bat es te nem jó ci te -
ráz ni cím mel nép dal csok rot ad tak elő.

Éne kel ni nem könnyű. Te het ség, ze nei hal lás is kell hoz -
zá, és nem min dig tud juk ma gunk el dön te ni, hogy ren del -
ke zünk ve le vagy nem. Az is ko lás ko rú gye re kek nek van
ta ná ri se gít sé gük, né há nyan dol goz nak is a si ke rért. Az
is ko la da los cso port ja 12 fel ső ta go za tos ta nu ló ból áll.
Rend sze res mun ká juk ered mé nye volt hall ha tó. El ső ze -
nei össze ál lí tá suk ka to na dal ok ból állt a már ci us 15-i ün -
nep re han gol va, ezt kö ve tő en He ves me gyei
nép dal csok rot ad tak elő. Há rom zon go ris ta is be mu tat ta
tu dá sát, akik va la mennyi en a Tö rök szent mik ló si Ze ne is -
ko la nö ven dé kei. El ső ként Te mes vá ri Dó ra és Czifra Bá -
lint lép tek szín pad ra. Pap Er zsé bet ta nít vá nyai öt-hat éve
zon go ráz nak szor gal ma san. Csaj kovsz kij Csip ke ró zsi ka
cí mű ba lett jé ből ad tak elő egy ke rin gőt. Sza bó Zol tán 9.
osz tá lyos ta nu ló elő adá sá ban pe dig egy könnyű ze nei slá -
gert hall hat tunk, Utol já ra do bog már a szí vem cím mel.
Csé pes Já nos ta nít vá nya 6 éve ta nul szin te ti zá to roz ni. A
kot ta ol va sás ne héz sé ge it ze nei adott sá ga i val, jó ze nei
hallásával hidalta át.

A School Girls cso port 3 éve tán col a Dalma Dance Klub -
ban. Év ről-év re egy re szín vo na la sabb, csi szol tabb pro -
duk ci ó val le pik meg a kö zön sé get. 2007 no vem be ré ben 
a Bu da pes ten ren de zett nem zet kö zi ta lál ko zón, il let ve a
már ci us 9-én Törökszentmiklóson tar tott or szá gos ver se -
nyen egy aránt II. he lye zést ér tek el. 

Szak is ko lánk 11-12. osz tá lyos di ák jai Szá raz György:
Fur fan gos Pé ter cí mű je le ne tét ad ták elő. Ta nu ló ink nak új 
ki hí vást je len tett a szín da rab lét re ho zá sa. Még is öröm mel 
és lel ke se dés sel ké szül tek. A je le net egy hu mo ros tör té -
net az egy sze rű nép éle té ből. Na gyot mon dás, el tán gá lás, 
hun cut ság, egy ügyű ség ke ve re dett a de rűs tör té net ben.

Fel ké szí tő ne ve lők: Szatlóczki Edit, Czifra Zsigmondné,
Gerőcs Esz ter, Kindert Fe renc, Lőrinczi Eri ka, Ko vács
Zol tán, Győrfi Dalma

Se gí tő ik: Kar dos Zsu zsan na,  Ká das Krisz ti na, Nagy
Jánosné

A si ke res sze rep lés hez gra tu lá lunk!
-Lengyel Andrásné-

Tavasz 2008

2008. április 16. Fegyverneki Hírmondó 9. oldal



Az Or czy An na Ál ta lá nos és Szak is ko la Mó ra Fe renc Ál ta -
lá nos Is ko la Tag in téz mény há rom ta nu ló ja: Már ton Bog -
lár ka, Kiss Nor bert, Var ga Ale xand ra, már ci us 20-án,
Szol no kon a „Ma da rak és fák” nap ja te rü le ti ver senyt
meg nyer ték. Már so ka dik al ka lom, hogy is ko lánk ta nu lói
ilyen jó tel je sít ménnyel sze re pel nek ezen a ver se nyen.

A ren dez vény a Szé che nyi Park er dő Kör nye zet ne ve lé si-
és Ökoturisztikai Sza bad idő Köz pont ban ke rült meg ren -
de zés re. A ver seny két rész ből állt, egy te rep gya kor lat és
egy teszt lap ki töl té sé ből. A meg nyi tó után a te rep résszel
kezd tünk. Itt nem ar ra vol tak kí ván csi ak, hogy mit ol vas -
tunk, ta nul tunk, ha nem ar ra, hogy mennyi re va gyunk fi -
gyel me sek bi zo nyos dol gok ra a ter mé szet ben. Kö rül be lül
egy órát vol tunk kint a sza bad ban az tán egy rö vid szü net
után kö vet ke zett a teszt ki töl té se. Er re is egy órát szán tak
a szer ve zők. Egy csa pat ne vet kel lett ki ta lál ni. A mi énk eb -

ben az év ben is a „ci gány ré cék” lett. A fel adat la pot
könnyű nek ta lál tuk, né hány fel adat ki vé te lé vel. Gyor san
ki ja ví tot ták a tesz te ket és kö vet ke zett az ered mény hir de -
tés. Na gyon iz ga tot tak vol tunk. El ső he lye zet tek let tünk.
Így to vább ju tot tunk az or szá gos ver seny re, amit Dom bó -
vá ron ren dez nek egy hó nap múl va. Az a sok ta nu lás meg -
hoz ta a gyü möl csét. Per sze Zakar Zoltánné ta nár nő
se gít sé ge nél kül nem si ke rült vol na ilyen fé nyes ered -
ményt el ér ni. Kö szön jük ta nár nő nek a sok és fá radt sá gos
mun kát. Most, hogy to vább ju tot tunk még na gyobb len dü -
let tel kell ta nul nunk, mert sze ret nénk az or szá gos ver se -
nyen is na gyon jól sze re pel ni. A ver se nyen na gyon jól
érez tük ma gun kat. Aki nek van egy kis ide je jár jon so kat a
ter mé szet be, mert higgyé tek el na gyon sok ér de kes, szép 
dol got lát hat tok ha fi gyel me sek vagytok. 

-Var ga Ale xand ra ta nu ló-

„Ma da rak és fák” nap ja te rü le ti ver seny

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la, Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nyé ből 2008. már ci us
13-án egy csa pat in dult a Jász-Nagykun-Szolnok me gyei
tech ni ka ver seny re. A ver seny Szol no kon ke rült meg ren -
de zés re a Fi u mei Úti Ál ta lá nos Is ko lá ban. Há rom fős csa -
pa tok je lent kez het tek. Is ko lán kat Koz ma Gá bor, Golyha
Kris tóf és Fá bi án Ri chárd, 8. osz tá lyos ta nu lók kép vi sel -
ték. Bár di Lász ló ké szí tet te fel őket elő ze te sen.

A ver seny két rész ből állt. Elő ször egy teszt volt, ahol a
gye re kek nek egyé ni leg kel lett ki töl te ni ük a teszt la po kat.
Ezt kö vet te egy kö zös mun ka, amit a fi úk nak csa pat ban

kel lett meg ol da ni uk. Fém épí tő já ték ból kel lett össze rak -
ni uk egy mar ko lót.

A csa pa tunk na gyon szé pen sze re pelt, hi szen a má so dik
he lye zést ér tük el.

A ver seny jó han gu lat ban zaj lott és a gye re ke ket öröm mel 
töl töt te el a má so dik hely. 

Re mél jük is ko lánk ta nu lói a kö vet ke ző ver se nye ken is
ilyen szép ered mé nye ket fog nak el ér ni.

-Tukarcs Eni kő ped. asszisz tens-

Me gyei tech ni ka ver seny

A Tiszabői Ál ta lá nos Is ko la vers- és pró za mon dó ver senyt 
hir de tett, az idén el hunyt La ka tos Meny hért író em lé ké re.
A ne ve zé si fel té tel: ci gány köl tők, írók mű ve it kell elő ad ni.

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la al só ta go -
za to sai kö zül 24, igen lel kes ta nu ló kezd te el a fel ké szü -
lést. Mi re itt hon a há zi ver seny re ke rült sor, már csak
15-en bir kóz tak meg a nagy fel adat tal. Ok tó ber 12-én az
iz ga lom a te tő fok ára há gott, hi szen ak kor már nem volt
vissza út, kö vet ke zett az iga zi meg mé ret te tés. Ra gyo gó
nap sü tés ben, alig zsú folt tiszabői busz já ra ton vi dám volt
a ha la dá sunk. A ver seny hely szí nén már a fel lé pé si sor -
szám hú zá sa is tel jes láz ba hoz ta a si se ra ha dat. 1-2. év -
fo lya mon 23, 3-4. év fo lya mon 25 ver seny zőt bí rált a zsűri.

Bár mit mon da ni, má so kat kri ti zál ni na gyon könnyű, de
iga zán helyt áll ni em bert pró bá ló do log. A fel lé pés, a már
négy éve ver seny hez szok ta tott gye re kek nek is stressz
hely ze tet je len tett. 

Mi is mét nyer tünk. Az em lék lap ok, a sok aján dék, a ta -
pasz ta lat, az éven kén ti ott lé tünk mind azt iga zol ja, ér de -
mes ma gas mér cét ál lí ta ni ma gunk nak. Ver seny ké pe sek
va gyunk, de még ko mo lyab ban kell ven ni ta nu ló ink nak a
fel ké szü lést és meg fo gad ni a ta ná cso kat! Szük sé ges az
ön bi za lom, de a pil la nat nyi pro duk ci ót re á lis ön ér té ke lés -
sel le het (és kell) tu do má sul venni.

Meg ér dem lik a di csé re tet, akik jó pél dát mu tat tak a töb bi -
ek nek.

Vers ka te gó ri á ban:
• Bu rai Xé nia 2.b,
• Bu rai Aran ka, Mikle Vik tor, Palcsi Edi na 3.a,
• Matúz Bar ba ra, Bu rai Va len ti na 3.b,
• Tú ró Nor bert 4.a,

• Burai Ani ta, Bu rai Má tyás, Bu rai Ri chárd, Ko vács Jó -
zsef, Mikle Ri chárd 4.b,

Pró za (me se) ka te gó ri á ban:
• Mága Vi vi en, Po lyák Ger gő 4.b osz tá lyos ta nu lók.

Tú ró Fru zsi na (4.b) él mény sze rű me sé lé sét a zsű ri ki -
emelt mi nő sí tés sel, ok le ve les 2. he lye zés sel ju tal maz ta.

Gra tu lá lunk a ver seny zők nek, büsz kék va gyunk, hogy is -
ko lánk jó hír ne vét to vább vi szik!

Kö szön jük a le he tő sé get a szer ve zők nek, a tá mo ga tást, a 
se gít sé get a szü lők nek, az is ko la ve ze tés nek, a ne ve lők -
nek.

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

VI. Kö zép-Ti sza Men ti Ci gány Se reg szem le

Érett sé giz zen es ti ta go za ton 

Fegyverneken!

Fegyverneken, az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak -
is ko la épü le té ben (5231 Fegy ver nek, Dó zsa György út
2.) mű kö dő es ti ta go za tos gim ná zi um fel vé telt hir det a
2008/2009-es tan év re.

Az érett sé gi vizs gá val zá ru ló ok ta tást a Bu da ka lász
Gim ná zi um Fegyverneki Tag in téz mé nye biz to sít ja.

A je lent ke zés hez az ál ta lá nos is ko la nyol ca dik osz tá lya
be fe je zé sé ről szó ló bi zo nyít vány és a sze mé lyi iga zol -
vány szük sé ges. 

Be irat ko zá si idő pont ok: jú ni us 2-án 3-án, 4-én és
5-én 8 óra és 16 óra kö zött. 

To váb bi in for má ci ó kért ér dek lőd jön a
06-20-388-9737-es vagy a 06-30-415-0799-es te le fon -
szám okon a tag in téz mény ve ze tő jé nél. 
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Re zes Er zsé bet ta nít vá nyai a me se mon dást elő ször tár -
sa ik kö ré ben, utá na az örményesi könyv tár ban pró bál ták
ki. 

Így már egé szen fel ké szül tek, mi re Fegyverneken a Köz -
sé gi Könyv tár ban tar tot tak mesedélutánt már ci us utol só
csü tör tök es té jén.

A hall ga tó i kat el va rá zsol ták.

Bí zunk ben ne, hogy több ször is lesz ked vük és ere jük a
me se mon dás hoz.

-Tű he gyi Ju li an na-

Me se mon dó örményesi gye re kek

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la 2008. feb -
ru ár 9-én tar tot ta vég zős nö ven dé ke i nek az im már ha -
gyo má nyos sza lag ava tó ün nep sé gét.

Ficsór Dé nes osz tály fő nök a  vég zős ven dég lá tó-el adó
ta nu lók nak, Buk ta Gi zel la osz tály fő nök pe dig a dísz nö -
vény- és zöld ség ter mesz tő ta nu lók nak  ez al ka lom mal
ad ta át a jel ké pes sza la got.

A szak kép ző ta go zat ta nu lói Szá raz György: Fur fan gos
Pé ter cí mű da rab ját ad ták elő, mely nagy si kert ara tott.

A tab ló bál nyi tó tán cát, a bé csi ke rin gőt Mol nár Lász ló
tánc ta nár ta ní tot ta be. Szü lők, ne ve lők egy aránt büsz kék
vol tak a tán cos pár ok ra.

Vég zős nö ven dé ke ink nek ala pos fel ké szü lést és si ke res
vizs gát kí vá nunk!

Szatlóczki Edit-

Tab ló bál 2008

Fo to: Kriston Edit

Már har ma dik al ka lom mal mu tat ják meg a fegyverneki
asszo nyok, hogy a go be lin var rás ban mi lyen ma gas fo kot
ér tek el.

A mun ká kat má jus 6-án 16 
órá ig kell a  Mű ve lő dé si
Ház ba el jut tat ni. A ki ál lí -
tást má jus 13-án 17 óra kor 
nyit juk meg és 27-én 17
órá ig lá to gat ha tó.

-Tű he gyi Ju li an na-

Gobelinkiállítás

Ge len csér Má ria ko sár fo nó tan fo lya mot in dít
Fegyverneken. Je lent kez ni le het a Mű ve lő dé si Ház ban
sze mé lye sen, te le fo non vagy e-mailben.

-Tű he gyi Ju li an na-

Kosárfonó tanfolyam

Már nyol ca dik ta va szon ad hang ver senyt a Kar nagy ok
Ka ma ra kó ru sa Fegy ver nek la kos sá gá nak. Ál ta lá ban Vi -
rág va sár nap te szik ezt, de most el tér nek et től a ha gyo -
mány tól. Né hány éve a Női Kar is csat la ko zik az
elő adá suk hoz.

Áp ri lis 19-én 15:30-tól a Ró -
mai ka to li kus temp lom ban
csen dült fel az ének hang.
A mű so ron a re ne szánsz
év ben fő ként re ne szánsz
dal la mok csen dül nek fel.

Min den kit sze re tet tel vá -
runk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Tavaszi hangverseny
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Kő mű ves-,
bur ko ló mun kát,

hő szi ge te lést
vál la lunk

06-70/931-0893

06-56/480-180

A tö rök szent mik ló si Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár (2007.
dec. 3-án) Má tyás ki rály em lé ké re me se mon dó ver senyt
hir de tett. Az al só ta go zat ról Országh Fan ni (1.b) és
Vízkeleti Lász ló (4.b) ta nu lók kép vi sel ték is ko lán kat.
Fannika be le kós tolt a ver seny zés iz gal mas pil la na ta i ba.
Sze re tet tel, ked ve sen ad ta elő kis me sé jét.

Lac kó már ta pasz tal tabb ver seny ző ként, a tő le meg szo -
kott mó don, ma gá val ra gad ta pub li ku mot. I. he lye zést ért
el, ez zel le he tő sé get ka pott a ta va szi kar ca gi me se mon -
dó ver se nyen va ló sze rep lés re is.

Büsz kék va gyunk ta nít vá nya ink si ke re i re. Csak így to -
vább!

Má tyás ki rály ki rállyá ko ro ná zá sá nak 550. év for du ló já nak 
tisz te le té re és a Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból, az
abádszalóki Ko vács Mi hály Ál ta lá nos és Mű vé sze ti Is ko la 
(2008. jan. 22-én) me se mon dó ver senyt hir de tett.
Vízkeleti Lász ló kü lön dí jat ka pott.

To váb bi szép, min den ki szá má ra hasz no sít ha tó si ke re -
ket kí vá nunk!

Szol no kon, a Má tyás Ki rály Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú
Mű vé szet ok ta tá si In téz mény (2008. febr. 15-én) 27. al ka -
lom mal ren dez te meg a „Má tyás Tu dó sai” nem zet kö zi és
me gyei ver se nyét. Két ka te gó ri á ban in dul tak a ta nu ló ink.

A Kis Ma te ma ti ku sa ink: Sza bó Gyu la (4.a) és Zsemberi
Pat rí cia Fan ni (4.b) na gyon ne héz fel adat sor ral küsz köd -
tek egy órán ke resz tül. Bát ran, nem csüg ged ve tet tek ele -
get kül de té sük nek. Kö szön jük ki tar tó fel ké szü lé sü ket,
pél da ér té kű rész vé te lü ket!

A Vers-és pró za mon dó ink: Köpösdi Pat rik Ivó (4.b) és
Vízkeleti Lász ló (4.b) lát vá nyo sabb küz de lem ben vet tek
részt. A dél előtt fo lya mán 34 ver seny ző hosszú me sé i nek 
le het tek szem- és fül ta núi. A me zőny na gyon erős volt!
Ki áll ták a pró bát. Pat rik 10., Lac kó 6. he lye zést ért el.
Gra tu lá lunk ta nu ló ink nak, kí ván juk, hogy a me se sze re te -
te és a jó elő adó kész sé gük hosszú éve ken ke resz tül kí -
sér je őket si ker rel!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

Mesemondó verseny



Ked ves fegyverneki la ko sok. A he lyi pol gár őr sé gen be lül
lét szám bő ví tést ter ve zünk, ha ön érez ma gá ban
tenniakarást köz sé günk iránt, ha hajlandó ten ni kör nye -
ze te meg óvá sa ér de ké ben /nem sza vak kal/ je lent kez -
zen! Sze ret nénk egy meg bíz ha tó, sta bil, tenniakaró
pol gár őr sé get ki ala kí ta ni, meg győ ző dés", hogy ez meg -
va ló sít ha tó az önök köz re mű kö dé sé vel. Tu dunk a szer -
ve zet meg íté lé sé ről köz sé günk ben, tud juk hogy „va kok
és bé nák gyü le ke ze te" va gyunk egye sek sze rint. A sö -
rös kor só túl ol da lá ról biz tos így lát szik, ne kik üze nem:-
Meg le het próbálni mun ka után éj sza káz ni! A rend őr ség,
a pol gár mes ter Úr, több he lyi vál lal ko zó és a sport kör vé -
le mé nye ben nün ket iga zol.

Te hát ha ön el múlt 25 éves, bűntetlen elő é le tű, sze ret ne
ten ni Fegyvernekért, je lent kez zen ! Je lent kez ni le het a
0620/2585570-es te le fon szá mon.

„Tedd mindig azt, ami ben hi szel, és higgy ab ban, amit

te szel!"
-ifj. Csőke Bé la m. b. El nök-

Légy te is polgárőr!

Va la mennyi pol gár őr ség tag ja it sze re tet tel kö szönt jük

Kö szön jük, amit ér tünk fá ra doz tok,

Is ten ál dá sa le gyen raj ta tok.

Ti vagy tok a mi kin cses lá dánk,

Öreg nek, be teg nek egy aránt.

Hogy mond jam el?

Ennyi sze re tő szív kö zött él ni jó le het.

Pol gár őrök, ti se gí te tek fe led ni az ott hon me le gét,

Kö szön jük, hogy ránk pa za rol já tok mun ká tok fá rad sá gos
ide jét.

Az ar co to kon mo soly ül, szí ve tek ből jön egy fény,

Mind ezt kö szö ni nek tek a sok öreg és nyo mo rék.

Egy cso kor ban szed tem a pol gár őr sé get

Is ten ál dá sa le gyen ve le tek.

Tud já tok meg, hogy örök ké vá runk, És mi mind nyá jan a
szí vünk be zá runk.

Sze re tet tel: Mészárosné

Kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni az An gol kert Idő sek Ott -
ho ná ban élő em ber kék nek, gon do zók nak, hogy a fe lejt -
he tet len Hús vét ün ne pi lá to ga tá sun kat, e gyö nyö rű
vers sel kö szön ték meg.

-Fegyverneki pol gár őr ség-

Köszönetnyilvánítás

Nép ze né vel tet ték szeb bé a kör nye ző te le pü lé sek ün ne -
pe it

A Pa csir ta Ci te ra ze ne kar az utób bi idő ben a Hétszínvirág 
Ci te ra ze ne kar ral és a Szapáry Nép dal kör rel együtt
Túrkevén és Ken de re sen szó ra koz tat ta a kö zön sé get. A
több szö rös arany mi nő sí té sű cso port Bu da pes ten, az
Uta zás Ki ál lí tá son is von zó prog ram volt a ha gyo má nyo -
kat ked ve lő kö zön ség nek.

Mit hoz a kö zel jö vő?

A he lyi fel lé pé se ken túl Kun he gyes, Törökszentmiklós,
Abasár kö zön sé ge tap sol hat nem so ká ra a fegyverneki
nép ze ne és nép dal ápo ló i nak.

-Tű he gyi Ju li an na

Népzenével tették szebbé a
környező települések ünnepeit

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT!

HORVÁTH BÉLA szak ok ta tó fo lya ma to san in dít
sze mély gép ko csi, mo tor ve ze tő tan fo lya mot

FEGYVERNEKEN az Or czy An na Ált. Isk.
és Szak is ko lá ban. (volt Tűz ol tó szer tár)

A tan fo lyam idő pont já ról az aláb bi te le fon szá mon
ér dek lőd jön: 06-30/273-3507 vagy

06-30/607-2652

RÉSZLETFIZETÉSRE VAN LEHETŐSÉG!
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• „FEGYVERNEK LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGES ÉS
BIZTONSÁGOS ÉLETÉÉRT ALAPITVÁNY” szám lá já ra 
a 2006. évi sze mé lyi jö ve de lem adó 1 %-ából, 91.991.-
Ft ér ke zett, amit a Vö rös ke reszt tá mo ga tá sá ra és az
óvo dás gyer me kek úszás ok ta tá sá nak tá mo ga tá sá ra
hasz nál tak fel. Az Ala pít vány tisz te let tel meg kö szö ni a
tá mo ga tást. 

Az ala pít vány kuratóriuma

• „FEGYVERNEK BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZETÉÉRT ALAPÍTVÁNY” szám lá já ra a 2006.
évi sze mé lyi jö ve de lem adó 1 %-ából 79.215.- Ft ér ke -
zett, amit fény má so ló és nyom ta tó vá sár lá sá ra hasz nált
fel az ala pít vány. Az Ala pít vány tisz te let tel meg kö szö ni
a tá mo ga tást.

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma

• „FEGYVERNEK MŰVELT IFJÚSÁGÁÉRT
ALAPÍTVÁNY” szám lá já ra a 2006. évi sze mé lyi jö ve de -
lem adó 1 %-ából 195.253.- Ft. ér ke zett, mely össze get a 
fel ső fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu lók tá mo ga tá sá -
ra hasz nált fel az ala pít vány. Az Ala pít vány tisz te let tel
meg kö szö ni a tá mo ga tást.

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma

• A „SZÜLŐK, NEVELŐK EGYÜTT FEGYVERNEK
TANULÓ IFJÚSÁGÁÉRT ALAPITVÁNY” szám lá já ra
2006-ban a jö ve de lem adó 1 %-ából 396.213.- Ft. fel -
aján lás ér ke zett. Az adó ból be folyt össze get sport szer
vá sár lás ra, ki rán du lá sok szer ve zé sé re, is ko lai könyv tár
fej lesz té sé re hasz nál ta az ala pít vány fel. Az Ala pít vány
tisz te let tel meg kö szö ni a tá mo ga tást.

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma

• A Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár 2006 évi adó ból
2007-ben 84.234,-Ft-ot ka pott a la ko sok tól, me lyet ez -
úton is kö szö nünk! A pénzt a ren dez vé nyek ki adá sa i nak 
fe de zé sé re hasz nál tuk fel.
Amennyi ben le het sé ges, kér jük, hogy adó juk 1%-val
2008-ban is tá mo gas sák in téz mé nyün ket.
Adószámuunk: 15412641-2-16.

Tű he gyi Ju li an na

• A Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let a 2006. évi sze mé lyi
jö ve de lem adó ból 36.505,-Ft-ot ka pott a la ko sok tól, me -
lyet ez úton is kö szö nünk! A pénzt jel mez vá sár lás ra 
hasz nál juk fel.
Amennyi ben le het sé ges, kér jük, hogy adó juk 1%-val
2008-ban is tá mo gas sák egye sü le tün ket. 
Adószámuunk: 18837926-1-16.

Gö rög Gá bor

Köszönjük az 1%-ot



Fütty Gé za több mint 30 évig 
gyó gyí tot ta a fegyverneki ál -
la to kat. Na gyon be csül ték őt 
az em be rek, az el múlt év
au gusz tu sá ban tért örök
nyugalomra.

1922-ben szü le tett Moson
me gyé ben. Gim ná zi u mi ta -
nul má nya it Győ rött, majd
Bu da pes ten vé gez te. Utá na 
irat ko zott be az Ál lat or vos
Tu do má nyi Egye tem re. A
má so dik év fo lyam után
front szol gá lat ra vit ték a hu -
szá rok hoz. 

El mon dá sa sze rint ezek vol -
tak a leg szo mo rúbb évei.

Ha di fog ság után fe jez te be a ta nul má nya it. Besenyszög
te le pü lé sen kezd te meg ál lat or vo si tevékenységét.

1957-ben sa ját ké ré sé re he lyez ték át Fegyvernekre. A
he lyi szol gá lat emllett Tiszabő ál lat egész ség ügyi el lá tá sát 
is ma ga vé gez te.

A Fegy ver nek Szel le me Pantheon szer kesz tő i hez írt le -
ve lé ben ezt ír ta:

„ Ha mar meg sze ret tem az itt la kó em be re ket és ér zé sem
sze rint ők is be fo gad tak ma guk kö zé. Az em be rek mel lett
meg sze ret tem a tá jat is, ben ne a cso dá la tos Ti szá val.
Sok ba rá tot is sze rez tem és így könnyű volt a
beileszkedés.

Az volt a szán dé kom, hogy Fegyverneken élem le az éle -
te met.

En nek bi zo nyí tá sát mi sem jel zi job ban, mint hogy ott épí -
tet tünk egy csa lá di há zat. Fe le sé gem vá rat lan ha lá la ját -
szott köz re ab ban, hogy 30 év ott lét után el köl töz zek
Fegyvernekről. 

Hogy mennyi re meg sze ret tem az élő ket, ve lük együtt a
tá jat, mi sem bi zo nyít ja job ban, hogy min den nap eszem -
be jut nak és ál mod ni is csak a fegyverneki em be rek ről, és
tájról tudok.”

-Tű he gyi Ju li an na-

Vég leg el ment Gé za bá csi

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La ko so kat, hogy mi nisz te ri ren de -
let ér tel mé ben az aláb bi mun ka rend vál to zás lesz má jus
hó nap ban:
• Áp ri lis 26. – szom bat – mun ka nap (má jus 2-át kell le -

dol goz ni)
• Má jus 1. – csü tör tök – ün nep nap 
• Má jus 2.  – pén tek – sza bad nap
• Má jus 3. – szom bat – sza bad nap 
• Má jus 4. - va sár nap – pi he nő nap

A Pol gár mes te ri Hi va tal áp ri lis 26-án sza bad sá go lás
mi att zár va lesz. 

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Ügyfélfogadás

Az áp ri lis vé gi – má jus ele ji munkanapáthelyezések mi att
a Könyv tár a kö vet ke ző nyitvatartással vár ja az ol va só -
kat:

Áp ri lis. 25 (pén tek) 800-1000 és1500-1700

Áp ri lis 26 (szom bat) 900-1200

Áp ri lis 27 (va sár nap) ZÁRVA

Áp ri lis 28 (hét fő) 1400-1700

Áp ri lis 29. (kedd) 800-1200  és 1400-1700

Áp ri lis 30. (szer da) 1400-1730

Áp ri lis 01 (csü tör tök) ZÁRVA

Áp ri lis 02 (pén tek) 900-1200

Áp ri lis 03 (szom bat) 900-1200

A nyitvartartási idő ben min den könyv tá ri szol gál ta tás sal
vár juk Önö ket!

-Tű he gyi Ju li an na-

Könyvtár ünnepi nyitvatartása

Sok szor gon dol juk ma nap -
ság, hogy az em be rek
irígyek, nem tö rőd nek egy -
más sal, a töb bi ek kel, a kö -
zös ség gel.

Ez va ló ban gyak ran van
így, még sem ennyi re tra gi -
kus a hely zet.

Né hány he te a Szol nok ról
a szü lői ház ba vissza köl tö -
ző Bá lint Józsefné Mag di -
ka ke res te meg az Or czy

An na Ál ta lá nos Is ko la tag in téz mé nyét, hogy az örök ség -
ként ma radt pán cél tő kés zon go rá ját in gye ne sen a gye re -
kek hasz ná la tá ba ad ja. Vé gül az is ko la Dó zsa Gy. u. 2.
sz. alat ti épü le té ben si ke rült olyan he lyet ta lál ni, ahol a
zon go ráz ni ta nu ló gye re kek gyakorolhatnak raj ta.

Ez a tör té net még egy fel aján lás sal bő vült. A zon go ra ha -
za szál lí tá sát Krupa Ist ván vál lal ko zó szin tén in gye ne sen
vál lal ta.

Higgyünk egy más ban.
Van nak még ön zet len em be rek. 
Kö szön jük ne kik! 

-Tű he gyi Ju li an na-

Zongora ajándékba

A Kál vá ria domb ha tá sa i ról új ra egy re töb bet hal lunk. A
domb éb resz tő ről (már ci us 21) szin te a tel jes mé dia hírt
adott. Az új sá gok ban és a TV-ben lá tott hí re ket ki egé szí -
tik a www.kep.tar.hu/gyogydomb cí men lát ha tó ké pek.

-Tű he gyi Ju li an na-

Domb éb resz tés
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Ép pen meg ír tam a „Zon go ra aján dék ba” cí mű cik ket,
ami kor hal lot tam, hogy va la kik nek az 1848-as em lék mű -
vön el he lye zett ko szo rúk vol tak az út já ban és azo kat do -
bál ta szét. Alig telt el egy óra, kap tam a hírt, a
Sport te le pen, az épü let te te jé ről a tar tó vas cső vel együtt
el lop ták a ren dez vé nye ken hasz ná la tos hang fa lat.

Fegyverneken is, mint a vi lág ban van nak olyan em be rek,
aki ket a töb bi ek elé tu dunk pél da ként ál lí ta ni, és van nak
olya nok, akik nek tet tei szé gyent kel te nek a jó ér zé sű
több ség ben.  

Saj ná lom…
-Tű he gyi Ju li an na

Az árnyékos oldal

http://www.kep.tar.hu/gyogydomb


A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz -
pont fegyverneki te lep hely ének I. sz. Annaházi és II. sz.
Új te le pi Idő sek Klub ja i nak gon do zó női min den év ben új
sza bad idős prog ra mo kon gon dol kod nak, ami vel szí ne -
seb bé te he tik a klu bok ba be já ró idő sek nap ja it. Az Új te le -
pi klub ban már har ma dik éve van si ke re a
far san go lás nak, s eb ben az év ben egy re több idős is jel -
mez be bújt a gon do zó nők kel együtt.

II. sz Idő sek Klub ja Új te lep:

He tek kel előt te ké szül tek az ese mény re az idő sek a dol -

go zók kal együtt. Ké szí tet ték krepp-pa pír ból, lu fik ból a dí -
szí té se ket, me lyek kel fel dí szí tet ték az ebéd lőt. A
fi a ta lab bak sa ját ké szí té sű sü te mé nye ken tör ték a fe jü -
ket, me lyet el is ké szí tet tek. A han gu la tos dél utá non han -
gos ze ne szó vár ta a klub ta go kat. A meg ven dé ge lés „svéd 
asz ta los” jel le gű volt s töb ben je lez ték, hogy jel mez be
sze ret né nek öl töz ni. Volt aki sa ját ké szí té sű jel mezt öl tött
ma gá ra. Töb bek kö zött be mu tat ko zott „fran cia dá ma”, aki
san zo no kat éne kelt, „pó lyás ba ba az  anyu ká já val”, „vá ro -
si úri nő”, „ci gány lány”. A töb bi ek taps sal ju tal maz ták őket.
Ez után a gon do zó nők kö vet kez tek, akik jel mez ben „fa lu -
gyű lést” ad tak elő hu mo ros be szó lá sok kal. A mű so rok
után vi dám tán cos, zene-bonás han gu lat kö vet ke zett. Re -
mél jük jö vő re még töb ben vál lal koz nak ar ra, hogy egy
nap ra más bő ré be búj va szó ra koz tas sák a töb bi e ket. 

I. sz. Annaházi Idő sek Klub ja

Az Annaházi Klub el ső pró bál ko zá sa volt a far san go lás,
mely nek dí szí té sét ugyan csak kö zö sen ké szí tet ték el az

idő sek és a gon do zó nők.

Min den ki iz ga tot tan ké szült, a dol go zók sü töt ték a fán ko -
kat, főz ték a gyógy te á kat.

Itt is vi dám ze ne vár ta az idő se ket, majd a klub ve ze tő be -
je len tet te, két új jö ve vény ér ke zett a klub ba, s sze ret né
őket be mu tat ni. Eb ben a pil la nat ban han gos ri val gás sal
két bo szor kány szá gul dott be sep rűn s azon nal el kezd tek
„bo szor kány tán cot” jár ni. Nagy taps fo gad ta őket, min -
den ki ta lál gat ta kik le het nek az ál arc mö gött. Ami kor fel is -
mer ték őket, na gyo kat ka cag tak já té ku kon. A fi nom
fán kok és te ák el fo gyasz tá sa mel lett egyik klub ta gunk sa -
ját har mo ni ká já val szó ra koz tat ta a töb bi e ket. Kör be ül ték,
kí ván ság mű sor ala kult ki, s min den ki nek „el húz ta a nó tá -
ját”. Vi dám han gu lat ban telt el a dél után s meg egyez tek,
hogy több ször is össze jön nek szó ra koz ni. Az el ső pró bál -
ko zás jól si ke rült, s re mél jük itt is töb ben vál lal koz nak jö -
vő re jelmezbe bújni.

Mind két prog ram ról vi deó fel vé tel és fény ké pek ké szül -
tek, me lyek még em lé ke ze te seb bé  te szik eze ket a dél -
utá no kat s a far sang nak nem csak a gye re kek, az idő sek
is na gyon örül nek.

-Barta Józsefné-

Far sang az Idő sek Klub ja i ban

Far sang a II. szá mú Új te le pi Idő sek klub já ban az idő sek
szem szö gé ből

Im már har ma dik al ka lom mal ren dez tük meg a klu bunk -
ban a far san gi vi gasz sá got. Amint a fo tó is mu tat ja gond -
ja in kat és fáj dal ma in kat fe led ve vi dá man, jól érez tük
ma gun kat. Örül tünk, so kat ne vet tünk, mi köz ben jó ízű en
ro pog tat tuk a sa ját ké szí té sű for gács fán kot. Hogy ezek a
ren dez vé nyek ilyen si ke re sek le het nek, kö szön jük a lel -
kes ta gok nak, a klub még lel ke sebb dol go zó i nak, és nem

utol só sor ban az in téz mény ve ze tő jé nek, hogy szá munk -
ra le he tő sé get biz to sí tot tak a vi dám lel kes idő töl tés re.

Kö szön jük, hogy szá munk ra el is me rik, „hogy nem csak a
húsz éve se ké a vi lág”.

-Losoncziné Mag di a klub tag ok ne vé ben-

Így láttuk mi

El adó 2 db épí té si te lek 
egy ben vagy kü lön is.

Fegy ver nek
(Szapárfalu)

Vöröscsillag út 17/a.

Ér dek lőd ni le het
egész nap

a hely szí nen.

Mar ti no vics út 50.
sz. alat ti te lek el adó: 

1407 m2

Ér dek lőd ni:
06-30/835-9480

06-1-221-24-14
bár mi kor
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Süllye dő ha jón, zu ha nó re pü lő gé pen nincs ate is ta. Min -
den ki az éle té ért resz ket, és az Is ten hez ki ált.
A ke rek év for du lók, mint mér föld kö vek, kü lö nö sen al kal -
mat ad nak ar ra, hogy vissza te kint sünk az el múlt idők re,
az ál do za tos mun ká ra. Ezért sze ret ném Önök nek rö vi den 
be mu tat ni a fegyverneki re for má tus temp lo mot.
A temp lom 1928-ban épült Hoffer Jó zsef és Frecska Já -
nos bu da pes ti mű egye te mi ta ná rok ter vei alap ján.(Az
ere de ti terv rajz ok meg te kint he tők a temp lom ban.) Az épí -
tést Nagy Sán dor és Áy Mi hály
fegyverneki mes te rek vé gez -
ték.
Az épü let Ma gyar or szá gon a
két vi lág há bo rú kö zöt ti idő re
jel lem ző stí lus ban a ha gyo má -
nyok hoz még ra gasz ko dó, a
klasszi cis ta meg kö tött sé get
már el ha gyó mo dern stí lus ban
épült. Egy ha jós, a to rony a
szim met ri kus el he lyez ke dés -
sel a temp lom ha jó észa ki ol da -
lá hoz épült. Az épü let a
fegyverneki un.”wagner”fé le
nagy mé re tű tég lá ból ké szült,
hom lok za tát bur ko ló tég la és
kő po ros va ko lat dí szí ti. A to -
rony alap ja 4x4 mé te res ma -
gas sá ga 23 mé ter, mely ben
két ha rang la ko zik. 
A ki seb bik ha rang fel ira ta: 
„Is ten di cső í té sé re, 1916. év -
ben meg halt Il ma lá nyunk em -
lé ké re a fegyverneki
re for má tus egy ház nak aján dé -
koz ta Mocsáry Dé nes fő gond -
nok és fe le sé ge, szül.
Komáromy Il ma 1928-ban”
Ön töt te Seszák Lász ló ha rang -
ön tő Bu da pes ten. Ez egy 60
kg-os ha rang. A na gyob bik ha -
rang, me lyet Sző ke Sán dor ön -
te tett, 86 kg, és an nak fel ira ta:
„Atya, Fiú, Szent lé lek egy igaz
is ten di cső sé gé re.”
Ön tet te Sző ke Sán dor a két
szá za dos pusz tu lás ból új élet -
re kelt Fegy ver nek re for má tus -
egy ház elő kö nyör gő ta ní tó ja
1901-ben. Ön töt te Höring Fri -
gyes Ara don. A temp lom ha jó
szé les sé ge 10 m, a temp lom
ma gas sá ga 13 m, a fé rő he lyek
szá ma 250 fő.
A lel ki pász tor ok, akik ed dig
Fegyverneken szol gál tak
• 1927-1930 Ko vács Pál
• 1930-1954 Sán dor Pál
• 1954-1963 So mo gyi Er nő
• 1963-2004 Fe hér Ákos
• 2004-2006 Pá lin kás Gyu la
• 2006-2007 Loment Pé ter és

Szopkó Tün de Tiszaroffról
• 2007-         Halassy Fe renc

szin tén Tiszaroffról lát ja el a
szol gá la tot.

Ér de kes ség ként be mu ta tok
egy új ság cik ket, ami1929-ben

je lent meg-az ere de tit szin tén meg le het néz ni a
temp lom ban, amit Daku Mi hály és csa lád ja nem ze dé ke -
ken ke resz tül őriz tek.
Ter mé sze te sen az egy há zi élet mű kö dé sét se gí tet ték a
lel ki pász tor ok mel lett a kán to rok, pres bi té ri um, a gond no -
kok, és a hí vők.
A sze re tet hoz ta lét re és tart ja fent a mai na pig.
Kö szö nöm, hogy ve lem tar tot tak.

-Dr. Kiss Györgyné Ju dit-

80 éves a fegyverneki református templom
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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.

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 ből utal nák, ami ről 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 -
ről, csak a 2007-ben 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 (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 mő-ott hon ban ne vel ke dő gyer me ke kért)

18837926-1-16 Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let

18825310-1-16 Fegyverneki Pol gár őr ség

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! 
-Szerkesztőség-

Ajánl juk az SZJA 1%-ot a fegyverneki szer ve ze tek nek!

Leg utób bi lap szá munk óta el kez dő dött a me gyei I. osz tály 
ta va szi idé nye lab da rú gó csa pa ta ink szá má ra. Saj nos a
fel nőtt gár dánk ered mé nyei nem ép pen ró zsá sak. A le ját -
szott négy ta lál ko zó ból mind össze egyet len pont ra fu tot ta
ere jük ből. Az if jú sá gi ak a nyi tó mér kő zé sen győz ni tud tak
Besenyszögön , vi szont a baj nok ság ki me ne te le szem -
pont já ból ér té kes pon to kat hul lat tak el ha zai pá lyán a Me -
ző túr és a Jánoshida csa pa tai el len. Ez után kö vet ke zett
az if jú sá gi baj nok ság vár va-várt rang adó ja Kar ca gon,
ahol a baj no ki lis ta ve ze tő Kar cag fo gad ta köz sé günk azo -
nos ko rú fi a tal ja it, akik ek kor a ta bel la má so dik he lyén ta -
nyáz tak. A fi úk rit kán lát ha tó ira mú és színvonalú
mér kő zést produkáltak. Már a fél idő de re ká ra két gó los
előny re tet tek szert fi a ink, de Tukarcs saj ná la tos sé rü lé -
sét kö ve tő en át vet te az irá nyí tást a ha zai gár da és még a
já ték rész vé ge előtt szé pí te ni tu dott. A má so dik negy ven -
öt per cet is a ha za i ak kezd ték job ban előt tük adód tak le -
he tő sé gek. A fél idő kö ze pén az tán hi deg zu hany ként ér te
a csa pa tot ka pu sunk ki ál lí tá sa. Mi vel nem volt tar ta lék ka -
pus, így egy me zőny já té kos nak kel let a ka pu ba áll nia,
me lyet ki is hasz nál tak a kar ca gi ak és ma guk ja vá ra for dí -
tot ták az ered ményt. 
Az U-13-as baj nok ság is elkez dő dött a hét vé gén. U-13-as 
csa pa tunk a lis ta ve ze tő Ti sza fü red el len lé pett pá lyá ra
ven dég ként. Saj nos hi á ba ját szott öt le te sen a csa pat a
test al ka ti kü lönb sé ge ket nem tud ta el len sú lyoz ni, s vé gül
3-0-ás ve re sé get szen ve dett. Bíz ta tó le het a jö vő re néz -
ve, hogy en nek a csa pat nak a het ven szá za lé ka két év vel
fi a ta labb a kor osz tály nál. 
Ser dü lő ink sza bad na po sak vol tak az el ső for du ló ban,
szá muk ra áp ri lis 20-án kez dő dik a pont va dá szat Kis új -
szál lá son, re mél he tő leg győ ze lem mel.
A leg ki seb bek akik ver seny sze rű en űzik a sport ágat, a 7, 
9 és 11 éve sek, számukra a hét vé gén in dul a ta va szi sze -
zon. Szajolba lá to gat nak a ki csik ahol 4 csa pat ha son ló
ko rú fi a tal ja i val kell fel ven ni ük a ver senyt. 
Már-már ha gyo má nyos nak mond ha tó, hogy Pün kösd
idején né hány fut bal lis tánk utilaput köt a talpára és Fran -

cia or szág fe lé ve szi az irányt, hogy a Kunhegyesi Focisuli
já té ko sa i val kar ölt ve ve gyen részt, egy nem zet kö zi után -
pót lás lab da rú gó tor nán. Ez év ben köz sé günk tíz fi a tal ja
előtt áll a nyagy le he tő ség, hogy vi lá got lás son és
külföldön is meg mu tat has sa tu dá sát. Meg le pő le het az ol -
va sók szá má ra, hogy er re már nyolc éve sen le he tő sé ge
nyí lik a gyerekeknek.
Lab da rú gó ink össze fo gá sát jel lem zi, hogy a baj no ki nyi -
tány előtt kö zö sen ki cse rél ték a ka pu előt ti gyep sző nye -
get. Együtt dol go zott fel nőtt, ifista és ser dü lő ko rú játékos.
Kü lön öröm szá munk ra, hogy a sport pá lyát lá to ga tók, já -
té ko sa ink munkáját tisz te let ben tart va nem "bán tot ták" az
említett te rü le tet,s en nek kö szön he tő en ma is tö ké le tes
ál la pot nak ör vend. Egy kis üröm az öröm ben, hogy "gon -
dos ke zek le sze rel ték" a han go sí tást és meg sza ba dí tot -
ták az egye sü le tet tő le. Ké rem fi gyel jünk egy más ra, s ha
ha son lót lá tunk szól junk az il le té kes nek!
Idő köz ben hi va ta lo san is meg ala kult a női ké zi lab da
szak osz tály. Is mer ked jünk a csa pat tal, re mél jük sok örö -
met okoz nak még ne künk.

-Faragó Zsolt-

Irány Franciaország, megalakult a női kézilabda szakosztály
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A Fegyverneki Hor gász Egye sü let 2008.03.02-án 9 óra -
kor kül dött köz gyű lést tar tott a hor gász iro dá ban, me lyen
részt vett Huber Fe renc pol gár mes ter úr is. A kül döt tek
72%-a jött el, így a gyű lés ha tá ro zat ké pes volt. A ve ze tő -
ség be szá molt a 2007-ben vég zett mun ká ról, az éves

prog ra mok ról, a hor gász ver se nyek ről és a te le pí té sek ről.
Majd Valastyán Sán dor, a Fel ügye lő Bi zott ság el nö ke ér -
té kel te az egye sü let gaz dál ko dá sát, a bi zony la ti fe gyel -
met és a nyil ván tar tás ok ve ze té sét. Ez után Kor pás
Sán dor,a Fe gyel mi Bi zott ság el nö ke ér té kel te a hor gá -
sza ink fe gyel mét a víz par ton. Majd a 2007. évi zár szám -
adás és a 2008. évi költ ség ve tés el fo ga dá sá ra ke rült sor.
Mi vel egy ve ze tő sé gi ta gunk mun ka he lyi el fog lalt sá ga mi -
att le mon dott tiszt sé gé ről, he lyet te a kül dött gyű lés Föld -
vá ri Lász lót vá lasz tot ta meg. A vá lasz tás után a 2008. évi
vál to zá so kat be szél tük meg. A kül dött gyű lés vé gén a
prob lé mák fel ve té sé re ke rült sor, amik re Huber Fe renc

pol gár mes ter és az el nök asszony vá la szolt.
Össze jö ve te lünk ba rá ti be szél ge tés sel zá rult.
A ta vasz be kö szön té vel el kez dőd nek a hal te le pí té sek.
Már ci us vé gén áp ri lis ele jén a  Fegyverneki Víz mű be le -
he lye zi az el ső adag ho rog ra érett pon tyot a fegyverneki
holt ág ba.

Áp ri lis kö ze pén ren de zi a Közép-Tisza-Vidéki Hor gász
Egye sü le tek Szö vet sé ge kül dött gyű lé sét, ahol egye sü le -
tünk kép vi se lői is részt vesz nek. Az ér dek lő dő ket szí ve -
sen tá jé koz tat juk a hal lot tak ról a hor gász iro dá ban a
fo ga dó óra alatt.
A ta va szi hor gász ver se nyün ket tag ja ink ré szé re áp ri lis
vé gén ren dez zük a fegyverneki 2-es holt ágon, mely re
min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk. A rész le tek ről le -
vél ben fog juk ér te sí te ni a hor gász en ge déllyel ren del ke ző
tag ja in kat.Kér jük, hogy a meg hí vót min den ki hoz za ma -
gá val!
Mi vel egye sü le tünk eb ben az év ben ün nep li meg ala ku lá -
sá nak 25. év for du ló ját, a ver senyt is en nek je gyé ben fog -
juk meg ren dez ni.
Min den hor gász tár sam nak jó fo gást kí vá nok!

-Tukarcs Istvánné-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

A szer kesz tő ség pos tá já ba a kö vet ke ző ér de kes le vél
érkezett. 

„Tisz telt Szer kesz tő ség!

Szé pít jük, dí szít jük te le pü lé sün ket, majd egy szer min den
be jö vő – át me nő út ra ki lesz táb láz va, EUPÓRAI FALU. A 
Dó zsa György út ele jén már van nak je lei!

Tisz te let tel: Bakondi Ist ván”

A szerkesztőség postájából

Több szö ri la kos sá gi meg ke re sés re tu do má sunk ra ju tott,
hogy több fegyverneki la kos dol go zik há rom mű szak ban
Szol no kon, akik az éj sza kai ha za já rást tö meg köz le ke dé -
si esz köz zel – au tó busz já rat hi á nyá ban - nem tud ják
meg ol da ni.
A JÁSZKUN Vo lán il le té ke se i vel tár gyal tunk, akik azt az
ígé re tet ad ták, hogy ha se gí tünk a szer ve zés ben és meg
tud juk mon da ni, hogy Fegyvernekről há nyan igé nyel né -
nek éj sza kai já ra tot, és ha meg fe le lő szá mú – 15-20 fő -
igé nyel né, ak kor esély van ar ra, hogy a Szol nok ról in du ló
éj sza kai já rat Fegyvernekig köz le ked ne.
Fen ti ek alap ján kér jük ez ügy ben érin tet te ket, hogy ne vü -
ket, mun ka hely ük cí mét szí ves ked je nek le ad ni a Pol gár -
mes te ri Hi va tal Va gyon gaz dál ko dá si Cso port já nál
(Fel sza ba du lás u. 175.) Fa ra gó At ti lá nak, 2008. má jus
10-ig.
Az éj sza kai au tó busz je len leg hét fő től-szom ba tig köz le -
ke dik, 22,45 óra kor in dul Szol nok Vas út ál lo más ról és
23,28 óra kor ér ke zik Törökszentmiklós Au tó busz Ál lo -
más ra. Sze ret nénk, ha ez a já rat Fegyvernekig köz le ked -
ne. 

-Huber Ferenc polgármester-

Éjszakai járat
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A ter mé szet és épí tett kör nye ze tünk meg óvá sa és vé del -
me kö zös ügyünk, mind annyi an te he tünk és kell, hogy te -
gyünk azért, hogy az a so kak ál tal szeretett táj, mely
Fegyverneken kö rül vesz ben nün ket, meg ma rad jon, sőt,
tovább szépüljön.

Min den év ben ta vasszal az Ön kor mány zat dol go zói el -
vég zik a te le pü lés kül- és bel te rü let ének ta ka rí tá sát. Idén
sem volt ez más ként. A mun ká sok több száz zsák hul la -
dé kot szed tek össze, megszé pít ve ez zel köz sé günk ut -
cá it és kör nye ze tün ket. 

Eltűnnek a szemetek



Kö szö ne tet mon dunk
min den ki nek,
akik szü le ink,

BAUNOK LÁSZLÓ
és

BAUNOK LÁSZLÓNÉ
temetésén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

ko szo rút hoz tak.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki
Dr. Tóth Sa rol ta há zi or vos nak

és Ke le men Csabáné asszisz tens nek,
va la mint a Gon do zá si Köz pont

va la mennyi dol go zó já nak a szak sze rű
és gon dos ápo lá sért.

Sze re tet tel: Gye rme kei

Fegy ver nek Or go na út 1.
sz. alat ti 80 m2-es

csa lá di ház
ren de zett kert tel,gyü mölcs -
fák kal, ga rázzsal, pin cé vel,

mel lék épü let tel el adó.

Érd: 56/481-670
mo bil: 20/919-7380

 Ház el adó.

Ba csó Bé la u. 13.
Ér dek lőd ni:

06-30/419-2439

Bu da pest
köz pont já ban

ta lál ha tó 60m2-es
be ren de zett la kás
2008. áp ri lis 1-től
hosszú táv ra ki adó

Érd.: 70/315-1068

Megemlékezések - Gyászhirdetések
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Ház kö rü li mun kák
el vég zé sé re
(por ta, ház

rend be té te lé re)
vá rok je lent ke ző ket.

Ér dek lőd ni:
30/558-8942

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

DOMÁN ISTVÁNNÉ

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

KISS ANDRÁS

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

SIPOS DEZSŐ     
te me té sén részt vet tek és fáj dal mun kat
eny hí te ni igye kez tek.

„Nem si mo gat ke zed, nem mo so lyog ar cod,
Hi á ba szó lí tunk, han god már nem hall juk.

Egy jaj szó nem sok, annyit sem mond tál,

Csak el men tél hir te len a ha lál hosszú útján.”

A Gyá szo ló Csa lád

 „Hozzád már csak
a te me tő be me he tünk,

vi rá got csak
a sí rod ra te he tünk.

Mi kor könny csepp gör dül
vé gig az ar cun kon,

az azért van,
mert hi ány zol na gyon.”

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

BORSÓS FERENCNÉ
(szü le tett: Losonczi An na)

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

mély 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

BAGI GYULA

temetésén 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



A Ma gyar Mű ve lő dé si In té zet és Kép ző mű vé sze ti Lek to -
rá tus a Hon is me re ti Szö vet ség szak mai köz re mű kö dé sé -
vel, a RENESZÁNSZ ÉV al kal má ból pá lyá za tot hir det
LAKÓHELYEM RENESZÁNSZA cím mel.

A pá lyá za tot meg hir de tők cél ja, hogy a hely tör té net tel,
hon is me ret tel fog lal ko zó di ák- és fel nőtt írók (ha tá ron in -
nen és túl) la kó hely ük, te le pü lé sük, tér sé gük
• re ne szánsz ko ri tör té nel mi, vagy le gen dák ban élő múlt -

já ról (ka te gó ria: MÚLT)
• a te le pü lés múlt be li vagy a je len kor ban élő re ne szánsz

em be ré ről (ka te gó ria: EMBER)
• a meg úju lás, új já szü le tés le he tő sé gé ről (ka te gó ria:

ÚJJÁSZÜLETÉS)

ír ja nak. 

A pá lyá za ti ki írás ra nem fog lal ko zás sze rű en pub li ká ló,
ama tőr írók – ma gyar nyel vű di á kok és fel nőt tek – ol vas -
má nyos, szí nes írás mű ve it vár juk. Az el ső két té ma hon is -
me re ti jel le gé nél fog va fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét,
hogy nem tu do má nyos ér te ke zé se ket vá runk, ha nem
szép iro dal mi igénnyel fel dol go zott anya go kat (tör té nel mi,
vagy mon da ala pú ese mé nyek ről, sze mé lyek ről). A har -
ma dik té ma a te le pü lés va lós il let ve kép ze let be li új já szü -
le té sé ről tel je sen sza ba don kö ze lít he tő meg.

Rész vé te li fel té te lek:
• Pá lyáz ni nyom ta tás ban még meg nem je lent, ma gyar

nyel vű mű vek kel le het. 
• Max. ter je de lem 20 ol dal ((Ti mes New Roman, 12-es

be tű nagy ság, más fe les sor táv, ol da lan ként kb. 1500 le -
ütés)

• A ver seny jel igés. A ne ve ket, cí me ket, el ér he tő sé ge ket
le zárt bo rí ték ban kér jük mel lé kel ni a há rom pél dány -
ban be adott írás mű mel lé, amin CSUPÁN a jel ige van
fel tün tet ve. 

• A pá lyá zó a bo rí té kon je löl je meg, hogy mely ka te gó ri á -
ban MÚLT / EMBER / ÚJJÁSZÜLETÉS, s mely kor osz -
tály ban (di ák, fel nőtt) ver se nyez te ti írás mű vét. 

• Kér jük, hogy a pá lyá zat hoz mel lé kel je nek egy nyi lat ko -
za tot, mely ben a szer ző "hoz zá já rul, hogy nyer tes pá -
lya mű vét, il let ve an nak rész le te it a pá lyá za tot ki író
szer ve ze tek té rí tés men te sen köz zé te gyék hon lap ju -
kon, il let ve a nyer tes pá lya mű ve ket tar tal ma zó ki ad -
vány ban azt ugyan csak té rí tés men te sen,
nyom ta tás ban meg je len tes sék." Ez nem érin ti a szer -
ző ség hez fű ző dő sze mé lyi jo go kat. 

A pá lya mű ve ket a hon is me ret tel fog lal ko zó szak em be -
rek kel bő ví tett szak mai bí rá ló bi zott ság ér té ke li. 

A dí ja zott pá lya mű ve ket az MMIKL hon lap ján hoz zá fér he -
tő vé tesszük, és ke res sük a nyom ta tás ban va ló meg je le -
nés le he tő sé gét. 

Be adá si ha tár idő: 2008. no vem ber 1.

A ku ra tó ri um a be ér ke zett mű ve ket ere de ti sé gük, stí lu -
suk, a fel dol go zás új sze rű sé ge sze rint ér té ke li, rang so rol -
ja. Min den ter ve zett ka te gó ri á ban pénz dí ja kat oszt ki,
össze sen 900.000,-Ft ér ték ben.

Ered mény hir de tés: 2008. de cem ber 15.

A ku ra tó ri um dön té sét önál lón hoz za meg, az el uta sí tott
pá lyá za tok kal szem ben in do ko lá si kö te le zett sé ge nincs,
dön té se el len fel leb be zés nek he lye nincs. 

A dön tést kö ve tő en az ered mé nye ket közzétesszük, a pá -
lyá zó kat ér te sít jük.

A pá lyá za ti ered mény ki hir de té sé nek he lye:
www.mmi.hu; www.erikanet.hu; 

Be kül dé si cím:

Ma gyar Mű ve lő dé si In té zet és Kép ző mű vé sze ti Lek to rá -
tus

Mű vé sze ti Prog ra mok Fő osz tá lya

„LAKÓHELYEM RENESZÁNSZA”

1011 Bu da pest, Cor vin tér 8.

A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁT A RENESZÁNSZ
PROGRAMIRODA TÁMOGATJA

To váb bi in for má ci ók:

Tóth Zsu zsan na, tel.: +36(1) 225-6029,
+36(30)748-0671, e-mail: tothzs@mmi.hu 

Zádori Ju dit, tel.: +36(1) 225-6029, e-mail:
zadorij@mmi.hu 

Mi lyen ada tok sze re pel je nek a le zárt bo rí ték ban:

Név:

Élet kor:

Fog lal ko zás / mun ka hely:

Cím (irá nyí tó szám mal):

E-mail cím:

Te le fon / mo bil te le fon: 

Nyi lat ko zat a köz zé té te li jog ról.

A bo rí té kon tün tes sék fel a jel igét, a kor osz tályt és a ka te -
gó ri át (MÚLT / EMBER / ÚJJÁSZÜLETÉS).

-Tűhegyi Ju li an na-

Lakóhelyem reneszánsza

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, mű hely nek, stb.
Ér dek lőd ni a hely szí nen.

Össz kom for tos csa lá di ház 4 szo bá val, 
par ko sí tott te lek kel

5,5 mil lió fo rin tos irány áron
el adó.

Ér dek lőd ni le het:
Fegy ver nek Tán csics u. 172. szám

alatt vagy 30/456-2610
te le fon szá mon.

2008. április 16. Fegyverneki Hírmondó 19. oldal



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 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!

A ren dez vény jel sza va: 

„Őriz zük meg a ma gya ros íze ket! 

Az if jú ság őriz 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.

Amennyi ben az is ko la el fo gad ja meg hí vá sun kat, 

ol vas sa el a tá jé koz ta tót és tölt se ki a mel lé kelt je lent ke zé -
si la pot.

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!

Rész le tek a www. fegy ver nek.hu hon la pon

-Tűhegyi Julianna-

V. Országis Diák-gulyásfesztivál

Idén is lesz má jus, lesz má jus 1-e, így lesz ma já lis is. 

A ha gyo má nyos ren dez vé nyen az ed dig is meg szo kott
ese mé nyek kel ta lál koz hat nak (mű vé sze ti be mu ta tók,
sport, já té kok, ver se nyek stb.). 

A rész le te ket a pla ká to kon ta lál hat ják meg. 

A négy na pos, hosszú hét vé ge ele jén min den kit sze re tet -
tel vá runk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Majális

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

Fe le lős ki adó: Buzás Istvánné kör jegy zői fel ada to kat el lá tó jegy ző

Fő szer kesz tő: Bérczesi Mária

Tör de lő szer kesz tő: Fa ra gó Zsolt

2008. évi lap zár ta idő pont jai: 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 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.

20. oldal Fegyverneki Hírmondó 2008. április 16.

mailto:mszervez@fegyvernek.hu

